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 ה צ י ל ב
 [ע צ ? ל ע ב)

 הקירמאבו לארשיב הצילב יאצוי ינוגרא לש תפתושמ האצוה
 סעיצאזינַאגרָא-טּפַאשנַאמסדנַאל רעצילעב יד ךרוד ןבעגעגסיורא

 עקירעמַא ןוא לארשי ןיא



 תרצותמ רינ לע ספדוה הז רפס

 .הבידאה םתרזעבו הרדח רינ לעפמ

0 
 לארשיב הצילב יאצוי ןוגראל תורומש תויוכזה לכ

 5 םידגמ 'חר ,ןגזתמר ,ןימרק .ז :יארחאה

 ביבא-לת ,תילארשיצראה היפרגוקניצה : תופולג

 ביבא-לת ,ייילרוא,, סופד : ספדנ

 1968 יאמ 6 ביבא-לת 8 ח''כשת רייא



 הצילב ס קנפ

 סקנפ רעצילעב

 4... .  ג 4. .  .   יֿפניירַא -- רפסה רעשב

 / לטעטש רעזדנוא קנעדנָא םוצ -- ונתרייעל סשו די

 11 2... . . - . ץקסװָאקשטָאב) רקייב ןועמש תאמ

 1802002000. 0 0. + םישודק רעצילעב יד ןופ תומישר

 29 . טײהנעגנַאגרַאֿפ עטנעָאנ ןוא עטייוו -- בורקו קוחר רבע :'א קלח

 109 . . רעגייטש-ןבעל ןוא אנעטסיזקע -- םייח-חראו םויק :'ב קלח

 2007 2 . . .  .  המקנ ןוא םוקמוא -- םקנו האוש :'ג קלח

 471 . . . . ןלַאירעטַאמ-בָאגוצ -- תופסוהו תומלשה : 'ד קלח
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 םדוק עיפומ קלח לכב .(ףדל רבעמ) ולש רעשה-ףדב אבומ ,קלח לכ לש סי ה

 .(בתוכה ןושלל םאתהב) שידיא בתכנש הז ןכמ-רחאלו תירבע בתכנש רמוחה

 .(טייז רעטייווצ רעד ןופ) טָאלב-רעש ןייז ןיא ןבעגעג טרעוו ,לייט רעדעי ןופ טלַאהניא רעד

 שיאערבעה ןיא ןרָאוועג ןבירשעג זיא סָאװ לַאירעטַאמ סָאד טשרעוצ טמוק לייט רעדעי ןיא
 .(רעביירש סענופ ךַארּפש רעד טיול) שידיי ןיא ענעבירשעג סָאד ךָאנרעד ןוא
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 הילע ,םכיתובא ימיב םאו םכימיב תאז התיהה..

 .רחא רודל םהינבו םהינבל םכינבו ורפס םכינבל

 ('א ,לאוי)

 טעמה-ידירשל תאזב םישיגמ וננה ,גומת אלש שדוק-תדרחו אפריי אלש בל-באכ ךותמ

 ונתליהקל םשוידי סקנפ -- םהירחא םיאבלו היעדוימלו היאצאצל ,הצילב ונתרייע ינבמ

 הספא ,הברחנו הדמשוה ,הינשה סלועה-תמחלמב לארשי-תאוש תרעסב הפחסנש ,השודקה

 ופס-תליגמ תרוצב ביצהל ,האושה רחאלש םינשה לכ ךשמב ונכותב ןניק רשא ןוצרה .דוע הנניאו

 לש יביטקלוק ץמאמ ירפ ,וז רפס-תעיריב םידיגו רוע םרק הנה ,הברחה ונתליהקל רכזו ןּויצ

 .הקירמאבו לארשיב הצילב יאצוי

 רכששי לוגדה ונריע-ןב חינה ,הצילב סקנפ תאצוה רבדב ןויערה תמשגהל דוסיה תא

 רחאל תירבה-תוצראב ורוקיב תעב .ירוביצ ןקסעו רפוס ,ינויצ ךנחמו הרומ -- ל"ז יקצנמק

 ןיב שלושמה רשקה תא ןודנב רצייו םש ונתרייע-ינב םע ןויערה תא אוה שביג ,(1947) האושה

 הטילפה-תיראש) הפוריאו הקירמא ,לארשי-ץרא : ןמז ותואב הצילב יאצוי לש םיזוכירה תשולש

 דוע רשא הלאכ ואצמנ םסינורחאה ןיב .(הילטיאו הירטסוא ,הינמרג לש םירוקעה תונחמב

 סימיב םהיתורוק תא ריינה לע ולעה הקנאזיטרפה תורעיבו רגסהה-תונחמב ,תואטיגב םתויהב

 ,ןכא .םיברב סמסרפל הבשחמ ךותמ ,האושה רמג םע םניקתהלו םמילשהל וכישמהו סהה

 סהיבווק יבגל לוכיבכ בוחה ןוערפל ,הז סקנפב ןקרופ האצמ ונתליהק לש הטילפה-תיראש

 לע הפחיר הדיחי:תחא הליפתשכ ,וירזועו יצאנה יאדמשאה ידי-לע םהיניעל ודמשוהש סהירכמו

 ! חתוכשל אלו רוכזל : םישודקה לש םהיתותפש

 : רמאנ (1956 טסוגואב ססרופ) לארשיב ונתרייע-ינב לא יקצנמק רכששי תאמ רזוח-בתכמב

 דוע רסח ,םלוא .תכרעמה ידיב אצמנ רבכ ,ןברוחה תפוקתל רקיעב ,רמוחה ןמ לודג קלח...,

 ןתי ונתיאמ דחא לכ םא ... םלועה-תומחלמ יתש ןיבש הפוקתה ןמ ,רקיעב ,ןטק-אל קלח

 ,ב"ויכו הספדהה תואצוהל תיפסכה ותמורתמ ףיסויו רסחה רמוחה יולימל ותבשחממו ונמזמ

 ,הברה םינש וובע הז רזוח-בתכמ םוסריפ זאמ םא םג ."רוא הארי רפסהו םויה קחרי אל

 היינפה יכ ,(םימולצת 100-מו םידומע 500-מ רתוי םיפיקמש םיקלח העבוא) סקנפה דיעמ

 ונתרייע-ינבמ 60-כ ,ןכא .תוצופתבו לארשיב ונכותב םיבר ידיזלע הדהאבו בויחב התנענ ל"נה

 האושה תפוקתב ,הנברוח ינפל הצילבב םהילע ורבעש סייחה ןמ םהיתונורכז תא ןאכ םירפסמ

 ונייח-ימי לכ תאשל ךישמנו םיאשונ ונלוכש רעצו-הגות-תושגרל יוטיב םג םינתונו ,הירחאלו

 ךותמ יכ ,ושקהב ןייצל שיו .המויאה האושב ופסנש וניריקי-ונישודק לש סרכזל -- וניתובלב

 תורזחו ןוימד ורמתשנ -- הז יפיצפס אשונב -- ודיז-לע בתכנהו בתוכה תוהזב עוגפלמ תוענמיה

 אוהשו ונממ סונמ היה אלש רבד -- ,תונוש תומישר לש ןתרוצבו ןנכותב תמייוסמ הרגיש ףאו

 .תיתוהמו תיתדבוע הניחבמ ןאכ יעבט ףא

 לועב תאשל דבל ונכשמהש רחאלו (1964 תליחתב רטפנ) יקצנמק רכששי ונכותב היה דוע לכ

 הקיזו הבהא ךותמ ,ונתלוכי בטימכ ףתושמה ןינעה ןעמל דחי ונלוכ ונחרט ,סקנפה תומישמ

 .םייחה-רפסמ התחמנש ונתליהקל םשוידי וז הרוצב ביצהל ידכ ,לכמ ונל שודקה אשונל תישרוש

 הדוהי ,ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר ברה : ונריעדינב סג יקצנמק רכששי תובקעב הכרבל ורכזיו
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 ןעמל תצרמנה םתוליעפבו תדחוימה םתוריסמב וטלב רשא -- ,יקסבוצולז לארשיו ץיבלשוק

 .סקנפה תאצוה

 ןה ,קרוי-וינב 'ייטייסָאס-ףעילער רעצילעב,ה לש םירבחהו םינקסעה הכרבה לע ואובי

 אלמלאש ,הדבכנ המורת ומירה דחי סלוכו דוחל סהמ דחא לכ רשא ,םיריעצה ןהו סיקיתווה

 ,ץיבונועמש שריה :ה"הל העיגמ ךכ לע תדחוימ הכרעה .רואל אצוי סקנפה היה אל איה

 רשא (יקסווָאקשטַאב) רקייב ןועמשו יקצֶאטס סוחנו היסח ,(ץיבוניירק) לגייפו ףסוי רעדיילש

 ןעמל םירחא לש תומורת ריבעהלו ףוסאל וחרט ףא םהמו םירכינ םימוכס דחאילכ ומרת

 .הזה סקנפה

 אוה ומוחתב דחא לכ ומרת רשא ,ונתרייע-ינבמ אלש ,סישנא השולשל הקומע הדות

 ותלוכי בטימכ חרט רשא ,הדילד ןישטושטש אצוי ,שול .ל -- ךרועה :םה אלה ,סקנפה ןעמל

 ידירשל שידקה רשא ,יקלבוס אצוי ,םיובנזור בקעי רייצה ; הרוצה בוציעלו ןכותה שוביגל

 אצוי ,קדצ-ןהכ ףסוי רפוסהו רקוחה ,הרומה ;(9 דומע) 'ייתרייעל תורנ, ותנומת תא הצילב

 .(31 דומע) התליהקו הרייעה תודלותל תיעדמה הריקסה תא ךרעו דביעש ,הנליו

 וריכה אלש סכינב-ינבו םכינבל ויקרפמ וננשו הז סקנפב וארק : םיוקיה הצילב ינב ,אנא

 ונסקנפש ,ךכל וניכז .וז שדוק-תדובע ונעציב הרכז תחצנה ןעמל רשאו ,בורקמ ונתליהק תא

 - ,םימיה-תשש תמחלמב לארשי-ןוחצנל ךומסבו לארשי-תנידמל 20-ה לבוי תנשב עיפומ הז

 סייחה רורצב תורורצ חצנל הישודק תומשנו סלועל ןאכ רמשיי ונתליהק רכזש ,אופיא ןתי ימ

 .לארשי-תמוקת ירצבמ -- סיאבה תורודה לש

 תכרעמה תדעו / רפסה דעו

 ריפ גיי ר א

 סָאו רעטיצ-טקילייהעג ַא ןוא ןרעוו טלייהרַאפ טינ טעוו סָאװ רַאה-טקיטייוועצ ַא טימ

 ערעזדנוא ןופ ביילברעביא סעניילק םעד רעביא טימרעד רימ ןביג ,ןפמעדסיוא טינ ךיז טעוו

 סקנפ ןקיזָאד םעד -- עקיגלָאֿפכָאנ ןוא עטנַאקַאב ,עקימַאטשכַָאנ ערעייז ,טיילסדנַאל רעצילעב

 ןשידיי סעניא ןרָאוועג ןסירעגטימ זיא סָאוו ,השודק הליהק רעזדנוא ןופ קנעדנָא םוצ

 ויא ןטינשרַאפ קידנעטשלופ זיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב סערוטש-סוקמוא

 ןוָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא טעטסענעג זדנוא ןיא ךיז טָאה סָאװ ןליוו סָאד .ןרָאוועג טקעמעגּפָא

 רעבורח רעזדנוא לָאמקנעד א הליגמ-ךוב א ןופ סרָאּפ רעד ןיא ןלעטשוצפיוא ,םוקמוא ןכָאנ

 רעויטקעלַאק ןופ טַאטלוזער א .העירי-ךוב רעד טָא ןיא ןרָאוועג טרעּפרעקרַאֿפ זיא ,הליהק

 .עקירעמַא ןוא לארשי ןיא טיילסדנַאל רעצילעב יד ןופ גנוגנערטשנַא

 טָאה ,עצילעב סקנפ םעד ןבעגוצסיורַא קנַאדעג סענופ גנורעפרעקרַאפ רעד רַאֿפ דוסי םעד

 רעשיטסינויצ ןוא רערעל -- ל"ז יקצענעמַאק רכששי ןַאמסדנַאל רעטנענימַארּפ רעזדנוא טגיילעג

 ןטַאטש-עטקינייארַאפ יד ןיא ךוזאב ןייז תעב .ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש ,ךנחמ

 יד טימ קנַאדעג סעד טריזילאטסירקעגסיוא רע טָאה ,(1947) םוקמוא ןכַאנ דלַאב עקירעמַא

 יירד יד ןשיווצ דנוב ןקיטייזיירדד םעד טכיזניה סעד ןיא ןפַאשעג ןוא טיילסדנַאל עקיטרַאד

 ןוא עקירעמַא ,לארשי-צרא :טייצ רענעי ןיא טיילסדנַאל רעצילעב ןופ ןעגנורירטנעצנָאק
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 .(עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-.ּפ.ד יד ןיא הטילפה-תיראש יד) עּפָאריײא

 -נעצנָאק ,סָאטעג יד ןיא קידנעניז ךָאנ סָאוו עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה עטצעל יד טָא ןשיווצ

 -רעביא ערעיז טפירש ןיא טכַארבעגסױרַא ןבָאה רעדלעוו-רענַאזיטרַאפ ןוא ןרעגַאל-עיצַארט

 וקיטרעפסיוא ןוא ןעמַאקלופרַאפ וצ םוקמוא ןכָאנ טצעזעגרָאפ ןבָאה ןוא געט ענעי ןופ ןעגנובעל

 הטילפה-תיראש יד טָאה ,סורַא ױזַא .קורד ןיא ייז ןכעלטנפערַאפ וצ קנַאדעג ןטימ ןציטָאנ יד

 ןלייצרעד ןופ בוח םעד סקנפ סעד ןיא טלָאצעגּפָא סָאמ רעסיוועג א ןיא הליהק רעזדנוא ןופ

 יז סָאװ ,רעפלעהטימ ענייז ןוא יאדמשא ןשיצַאנ םענופ םישעמ עמַאזיורג יד ןגעוו טלעוו רעד

 ןוא םיבורק ערעייז ןטחשעג ןוא טעדרַָאמעג טָאה ןעמ תעב ןעעזעגוצ ןגיוא ערעייז טימ ןבָאה

 עקילייה עקיצנייא יד טעשטפעשעג ןבעל ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,עטנַאקַאב

 ! ןסעגרַאֿפ טינ ןוא ןעקנעדעג : הליפת

 טכעלטנפערַאפ) לארשי ןיא טיילסדנַאל יד וצ יקצענעמַאק רכששי ןופ רַאלוקריצ ַא ןיא

 רעד ןגעוו ,רקיעב ,לַאירעטַאמ םענופ לייט רעסיורג ַא-.-, : טגָאזעג טרעוו (1956 טסוגיוא ןיא

 ךָאנ טלעפ'ס ,רעבָא .עיצקַאדער רעד ןופ טנעה יד ןיא ןיוש ךיז טניפעג ,םוקמוא ןופ הפוקת

 ביוא ... תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ הפוקת רעד ןגעוו ,רקיעב ,לייט רעניילק-טינ א

 סענופ גנומָאקלופרַאפ סָאד ראפ קנַאדעג ןוא טייצ ןייז ןופ ןדנעפש טעוו זדנוא ןופ רעדעווטעי

 טינ גנַאל טעוו ,ךוב סענופ עבַאגסיוא רעד רַאֿפ גנודנעפש-טלעג א ןבעגוצ טעוו ןוא לַאירעטַאמ

 סעד טָא ןופ ייברַאֿפ ןענייז ןרָאי ךס ַא סָאוו סעד צָארט .''ןעניישרעד טעוו ךוב סָאד זיב ןרעיוד

 ןוא ןטייז 500 רעכעה םורַא ןעמענ סָאוו ןלייט 4) סקנפ רעקיזָאד רעד תודע טגָאז ,רַאלוקריצ

 ןוא וויטיזָאפ ןרָאוועג טרעפטנעעגפַא זיא גנודנעוו ד"א יד זַא (סעיּפָאקָאטָאּפ 100 יוו רעמ

 ,טקַאפ א זיא'ס .תוצופת יד ןיא ןוא לארשי ןיא טיילסדנַאל ערערעמ ךרוד ךעלטפַאשדניירפ

 טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאוו ןבעל סענופ תונורכז ערעייז ָאד ןלייצרעד טיילטדנַאל 60 ךרע ןַא זַא

 קורדסיוא ןַא ךיוא ןביג ייז .רעהכַאנ ןוא הפוקת-סוקמוא רעד תעב ,ןברוח ריא רַאפ עצילעב ןיא

 ןצנַאג סעד ןגָארט וצ ןצעזרָאפ ןלעוו ןוא ןגָארט עלַא רימ סָאוו ןליפעג רעצ-ןוא טעמוא יד ןופ

 ןענייז עכלעוו םישודק ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנָא םוצ -- רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןבעל

 -קירוצ סָאד בילוצ זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ ףרַאד'ס .םוקמוא ןעמַאזיורג סעניא ןרַָאוועג טכארבעגמוא

 רעקיזָאד רעד ןיא -- ןביירש ןייז ןוא רעביירש סענופ טייקשיטנעדיא יד ןרירנָא ןופ ךיז ןטלַאה

 ךס א ןעגנוביירשַאב ענעדישרַאפ ןיא ןרָאוועג טזָאלרַאֿפ ןענייז -- עירעטַאמ רעשיפיצעּפס

 ךַאז ַא -- ,סרָאּפ ןוא טלַאהניא ןיא עניטור עסיוועג א ךיוא יוו ,ןעגנורזחרעביא ןוא ןטייקכעלנע

 בילוצ ןרעוו טשטייטעגסיוא ךעלריטַאנ וליפַא ןעק ןוא ןדיימרַאפ סוצ טינ ןעוועג זיא סָאוו

 .טייקכעלמיטנגייא ןוא טייקשיטקַאפ

 רעהכַאנ ןוא (1964 בייהנָא .טשעג) יקצענעמַאק רכששי טבעלעג ודנוא טימ טָאה'ס זיב

 סעד ןבעגוצסיורַא סעבַאגפיוא יד ןופ ךָאי סעד ןגָארט וצ ןעוועג ךישממ ןיילַא ןבָאה רימ ןעוו

 -כעלגעמ עטסעב ערעזדנוא ןינע ןקידתופתושב ןרַאפ טעטסיילעג ןעמַאזוצ עלַא רימ ןבָאה -- סקנּפ

 ידכ ,עמעט רעטסקילייה זדנוא-רַאפ רעד וצ טעטעיפ ןוא טּפַאשביל טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןטייק

 טקעמעגסיוא זיא סָאוו הליהק רעזדנוא ךָאנ הבצמ ַא סרָאפ רעקיזָאד רעד ןיא ןלעטשוצפיוא

 ,יקצענעמַאק רכששי טימ ךיילגוצ ,הכרב וצ ןרעוו טנָאמרעד ןלָאז ןוא .םייחה-רפס סענופ ןרָאוועג

 ןוא שטיוועלעשוק הדוהי ,שטיווָאקציא ףסויזלאומש 'ו ברה :ריע-ינב עקידנגלַאפ יד ךיוא

 ןוא טייקנבעגרעביא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו -- יקסװָאצָאלז לארשי

 .סקנפ סענופ עבַאגסיוא רעד רַאפ טעטיוויטקַא
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 ןשמעפ 7
 ןפ קעפ עיערעי ןייי סעיגנאסס ס ןניש יי יב

 .(1939) ןילופ חרזמ-ןופצ תפממ קלח

 ןאמעינה רהנ ףוחל תנכוש עצילעב הרייעה

 ,שטיװָאנַארַאב--עדיל--ענליוו וקב לזרבה-תליסמ דיל
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 ונתרייעל םשו די

 (יקסוואקשטאב) רקייב ןועמש תאמ

 ,השודקב סתומ תא ואצמש ,וניריקי לש סרכזל דובכ-תארי לש קומע שגרב

 ידוהיה בושייה לש ונוילכו ויקבאמו וייח לע הז רפס רואל םיאיצומ ונא

 .הצילב ונתדלוה-ונתרייעב

 דע ורבע הנש םירשעמ הלעמל ,תולקב ונל האב אל הז רפס תאצוה

 ףא ,ידועתה רמוחה ךרענו ףסאנ תוריהמב אלו לקנב אל .רוא ואר ויפדש

 .םירדוסמ םינויכראמ ואצוה אל רפסה-יפד לע תורוזפה תובוה תונומתה

 ידכ תירבה-תוצראבו לארשיב הצילב לש הטילפה-תיואשמ שרדנ בו ץמאמ

 תא אצמת ,הצילב ק"ק לש התעיקשו התיילע לע וז הנטק הליגמש רשפאל

 ולפיטש דעווה ירבח דצמ ועבתנ תונלבסו תוריסמ ,ארמ טעמ אל .הנוקית

 .רפסה תאצוהב

 סגו הלודג הריצי תויהל הרמויה ונרפסב ןיאש ,בל יולגב ןאכ רמאייו

 ויה הלא אל -- החצ תיתורפס ןושלב וב טלבתהל היציבמאה ונב ןיא

 .ןונגסה תודיחאו הפשה תוריהב וב ורמשנ יכ םא ,רפסה לש ויתווטמ

 הרייעב ידוהי ץוביק לש וייח תודלות תא רפסל ,איה הזה טקנפה תרטמ

 ,םידוהיכ תנייוע הביבסב ודלונ הינבש ,(הנליו זוחמ ,הדיל ריעה דיל) הנטק

 לש תורייעב םייוגה םינכשה .םידוהיכ תוומה תארקל וכלהו סידוהיכ הב ויח

 םימי,,ב סג סבור ויה ,ןהמ תחא התיה הצילבש ,ןילופו אטיל ,היסורולאיב

 ינמרגה שוביכה תעב הלגתנ יתמאה םפוצרפ לבא .לארשי יאנוש '"םיבוטה

 העש וכיח אל םייוגה .רקפה היה ידוהי סד אלא ,ידוהי שוכר קר אל רשאכ

 סינמרגה תא ךכב ומידקה ףא סיבר םיוקמבו םידוהי דימשהל ידכ תרתוימ

 -תמחלמ תעב לארשי-ינב ינומה תדמשה לש תויגארטה םינשה תורוק .סמצע

 הכ הריוואבו הביבסב ,הלא םייוג ןיב סהייח םצעש ,וחיכוה היינשה םלועה

 .םולש ןמזב וליפא "סשה שודיק,, תניחבב היה ,תנייוע
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 (יקסווָאקשטָאב) רקייב .ש 12

 ידירש םירפסמ ,תיממעה תידוהיה חורב ןווקמש ,תוטושפ םילמב

 .היתורוק לעו םתרייע לע םהל רוכזש המ ,םייחב וראשנ סנ-יפ-לעש ,הצילב

 תואמ ךשמב הרייעה תודלות ותעשב ומשרנ וב ,הצילב לש ןשיה סקנפה

 ךכו ,הרייעה יתב ראשו תסנכה-תיב םע דחי שאה תלוכאמל היה ,םינשב

 ורפוסש יפכ ,תונורכז קר וראשנ .םירוסמה וירמוש לע רקיה סקנפה דמשוה

 .רודל רודמ -- םינבל תובאמ

 ירבחממ םיבר .בלה ןמ םיאצויה םירבד םה ,הז ונופסב רפוסמש המ

 -השכ ,םהה םיכושחה םימיה תועווז תא םרשבמ וזח הז רפסב תומישרה

 םיבר .ןגמה-ירסח םידוהיה בוקב תוומ וערז ,םדה יאמצ ,םיינמרגה םישבוכ

 ,איה םסתווקתו .םסהיבווק סד תא םוקנלו אנושה דגנ םחלהל וכז ףא םהמ

 ."בלה לא םיסנכנ,, ויהי םירבדה הלא לכש

 םינמרגה יעשפ תא רבכ חכשו טעמכ רשאו חוכשל לגוסמה םלועב

 ,לארשי סע תא דיחכהל התיה סתנווכש ,ורכזו ומש חמי רלטיה לש ותגהנהב

 בוט ילוא ןכל .הרק רשא תא ריכזהל ףסונ ירוטסיה ךמסמ הז רפס שמשי

 םייגארטה סיעוראה רחאל םינש תורשע יתשמ הלעמל עיפומ הז סקנפש ,רבדה

 .םעפ-יאמ רתוי וישכע סג השורד תאז תרוכזת ,םהה

 ,תוידוהי תוחפשמ 130 קר התנמש י"פעא ,הצילב לש ןורכזה-רפס

 םיווצמ דועש "חוכשל אלו רוכזל, הרבסהה עסמב תרוכזת אוה סג שמשמ

 סימיב רשא ,י'םייטרקומידה ויתודסומ,, לע 'ירואנה םלועה,, יבגל ולהנל ונא

 ולש שעמה רסוחו ותקיתשב תיוסומה ותשלוח תא החיכוה סהה םימויאה

 ןיבמ שיא .הפוריא לכב םיימכ ךפשנ סמדש םידוהיה לש םויאה חבטה חכונ

 םיאולכה םידוהיה לש םתדמשה תעינמל עבצא ףקנ אל זאד םלועה יגיהנמ

 שיה :הלאשה תקעוז הז רפסבש תורושה ןיבמו .זוכירה תונחמבו תואטיגב

 ...1 הזוכש םלועל ןוקית

 ,השודקו הרובג לש הנומת םג תילגתמ ,הצילב לש הזה סקנפה ךותמ

 תידוהיה תוידילוסה ישגר .םהה םימיה לש םינוש םיאנתב ןמוקמ תא ואצמש

 ינפב ודחפ אל םידוהיה ינומה .ותויב םישקה םיאנתבו םינמזב םג ולגתנ

 ותארקל וכלה םהמ םיבר ,םיחצרמה לומ םינפ-לא-םינפ ודמעשכ םג תוומה

 הטרדנא שמשי הז ונופס .םשה תא ושדיק ךכו "לארשי עמש,, תאירקב

 .הלא םישודקל

 רשפא ,!"ידוהי והימ,, הלאשל הבושת םישקבמ רשאכ ,שדחה וננמזב

 ידוהיה םעה לש חורה-תורצוא ונקורתנ ןכא יכ ,הז רפס ךותמ קיסהל

 סנדבא סע יכ .היינשה םלועה-תמחלמ ןמזב וילע הרבעש האושהמ האצותכ



 13 ונתרייעל םשו די

 םיינחור תורצוא סג סתא דחי ןוימטל וכלה ,םידוהי ינוילימ תשש לש יזיפה

 .ףילחת םהל ןיאשו םכרע רעשל ןיאש

 "תוירואית,,ב ךרוצ היה אל ,המחלמה ינפל תורחא תורייעב ומכ ,הצילבב

 ויה ,תאזכ הלאש הלעמ והשימ היה וליאו ,ידוהי והימ רידגהל תנמ לע

 םיידוהי םייח ולהנתה הרייעב .ותעדב יופש יתלב לעכ וילע םילכתסמ

 תורודה תריצי לש םילדנ-יתלבה תורוקמה ןמ םתוייח תא וקניש ,םיססות

 תא הב סידוהיה ואיצוה ישוקב ,הרייעה םנמא התיה הלדו הנטק .סעה לש

 תע ,יעיבר םוי לכב יעובשה ''קושה-סוי,מ רקיעב םהל האבש ,םתסנרפ

 י'ע וקפוסש םיכרצמב דייטצהלו םתרצות תא רוכמל הביבסה ירכיא וצבקתה

 ,חור יכרע הגופס הרייעה התיה ,התולד תורמל םלוא .םיידוהיה םינוונחה

 ,רתויב היינע החפשממ וליפא אהיו ,דלי לכו ,םיידוהי םייח ויה תיב לכב

 'וידוהי והימ,, זא לואשל ךרוצ היה סאה .ידוהיה רפסה-תיבב רקיב

 םיבר .הרייעה לש תוידוהיה תויומדל רכזו די םג שמשי הז סקנפ

 לילכ ומלענ ,זאד םיימוימויה סייחה תא ונייפאש ,םיימינונאה םירוביגהמ

 אל ףא םייחה תמב לע דוע ועיפוי אל םה סתסה ןמ ,תידוהיה המבה ןמ

 .ונרכהש וזמ תרחא הרוצב

 ,היינשה סלועה-תמחלמ ינפלמ הפוריא חרזמב תוידוהיה תורייעה לכ

 ריע לכ התיה תאז סע ,ןתוליעפב ןהו ןתרוצב ןה ,היינשל תחא תומוד ויה

 ,"רוכזי, ירפס הברה םיעיפומש ,רבדה בוט ןכל .ומצע ינפב םלוע הרייעו

 תעיקשו םייחה חרוא ,םיקבאמה ,תויעבה תא םיפקשמה ,ונלש הז ןוגכ

 .תפסונ תודעו השדח הטרדנא ונה הזכ רפס לכ .תוידוהיה תולהקה

 לש ותוריסמל תודוה רואל אצי רשא ,הז סקנפב רפוסמהש ,ונא םיווקמ

 לש םהיתובל לא םג עיגי ,הקירמאבו לארשיב הצילב יאצוי לכ לשו דעווה

 תא סבוקב ורמשיו וכיועי סה םא ,ונתמחנ וז אהתו .ונינב-ינבו ונינב

 .םהיתובא-תובאו סהיתובא לש תינחורה תשרומה

 ,תמעפתמו הלוע הריש :וניזאה ,ועמש

 - יחתו סלוע-אולמב העקב הנומאו הבהאב

 ,תממורמ םגו תישפח ,הרידא איה :לוק-תב ועמש ,ועמש

 .יתצנה הז ,ידוהיה םימע-תלהקמב רישי

 ןוטלנצק קחצי



 לטעטש רעזדנוא קנעדנא םוצ

 (יקסווָאקשטָאב) רעקייב ןועמש ןופ

 עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןופ קנעדנַא ןרַאפ דובכה-תארי ןופ ליפעג ףיט ַא טימ

 סיורַא רימ ןביג ,םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאוו ,עטסרעייט ןוא

 ןשידיי םענעטינשרַאפ סעד ןופ םוקמוא ןוא ףמַאק ,ןבעל סעד ןגעוו ךוב סָאד

 .עצילעב לטעטשמייה רעזדנוא ןיא בושי

 טָאה 'ס ,טכייל יוזַא ןעמוקעגנָא טשינ זיא ךוב עקיזָאד סָאד ןבעגסיורַא סָאד

 ןלַאירעטַאמ יד .ןייש יד ןעזרעד טָאה סע זיב רָאי קיצנַאווצ רעביא טרעיודעג

 רעדליב עקילַאצליפ יד ךיוא ,ןרָאוװעג טלעטשעגנעמַאזוצ לענש ױזַא טשינ ןענעז

 -ַאפעג ךיז ןבָאה'ס .ןוויכרַא עקיטרַאפ ןופ ןרָאוועג ןעמונעגסיורַא טשינ ןענעז

 ןיא הטילּפה:תיראש רעצילעב רעד דצמ ןעגנוגנערטשנָא עקרַאטש טרעד

 יד טָא זַא ,ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןוא לארשי

 -ידלטעטש רעזדנוא ןופ גנַאגרעטנוא ןוא סוקפיוא סעד ןגעוו ''הליגמ,, עניילק

 רעיודסיוא ןוא עיגרענע קינייוו טשינ ןוא ,ןוקית ריא ןעניפעג לָאז ,הדע רעק

 .טעטימָאק-ךוב סעד דצמ טרעדָאֿפעג ךיוא ךיז טָאה

 ןייז וצ טשינ טרידנעטערפ ךוב רעזדנוא : ןרעוו טגָאזעג רָאלק ָאד לָאז

 טימ ןענעכייצוצסיוא ךיז עיציבמַא יד טשינ ךיוא טָאה סע ,קרעוו סיורג א

 ,עבַאגפיוא יד ןעוועג זיא סָאד טשינ -- ךארפש רעשירַארעטיל רעטקעפרעפ ַא

 ןענעז ,ליטס ןופ גנוטלַאהנייא יד ןוא ןושל ןופ טייקנייר יד ךיוא שטָאכ

 .ןרָאוועג טיהעגּפָא

 ןשידיי ַא ןופ עיפַארגָאיב יד ןלייצרעד וצ זיא סקנפ רעזדנוא ןופ ליצ רעד

 ןבָאה תוחפשמ סנעמעוו ,טנגעג רענליוו ,עדיל ייב לטעטש ןיילק ַא ןיא ץוביק

 -גנירמורַא רעכעלטנייפ ַא ןיא ,ןדיי יוו טיוט סוצ ןעגנַאגעג ןוא ןדיי יוו טבעלעג

 ,ךעלטעטש עשיליופ ןוא עשיווטיל ,עשיסורסייוו יד ןיא סינכש עשייוג יד .גנול

 ןטנגעג ערעדנַא יד ןיא יוו יױזַא ,לייט ַא ןעוועג זיא עצילעב עכלעוו ןופ
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 עטסעב,, יד ןיא ןענעז ,עּפָארייא-חרזמ ןיא םיבושי עשידיי עטקַאּפמָאק טימ

 .םיאנוש עשידיי ענעסיברַאּפ -- ןעמַאנסיוא עניילק רַָאג טימ -- ןעוועג ''ןטייצ

 ןעוו ,עיצַאפוקַא רעשטייד רעד תעב ןזיוואב ייז ןבָאה ףוצרפ ןתמא רעייז

 .רקֿפה ןעוועג זיא טולב שידיי ךיוא רָאנ ,סטוג-ןוא-בָאה שידיי זיולב טשינ

 עשידיי ןטָארוצסיוא ידכ ,טרַאוועג טשינ טונימ עקירעביא ןייק ןבָאה ייז

 ןענעז ןלַאפ ליפ ןיא -- רעדניק ןוא טייל עטלַא ייז ןשיווצ ןעיורפ ןוא רענעמ

 גנוטכינרַאפ רעשידיי ןופ ןרָאי עקירעיורט יד .ןשטייד יד ןפָאלרַאּפ וליֿפַא ייז

 -ורעג יוזַא יד ןיא וליפא זא ,ןזיוועג ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד תעב

 טעטש יד ןיא ןדיי יד דצמ םשה-שודיק ַא ןעוועג זיא ''ןטייצ עכעלדירפ,, ענעפ

 .םורַא ןכעלטנייפ ַאזַא ןיא ןבעל וצ ,עפַארייא-חרזמ ןופ ךעלטעטש ןוא

 -סקלָאֿפ ןשידיי םעד ןופ הקיני רעייז ןעיצ סָאוו ,רעטרעוו עטושפ טימ

 ץלַא ,עצילעב ןופ טיילסדנַאל ענעבילבעגנבעל סנ-יפ-לע יד ןלייצרעד ,טסייג

 ,עצילעב ןופ סקנפ רעטלַא רעד .לטעטשמייה רעייז ןגעוו ןסייוו ייז סָאוו

 ,רעייפ ןטימ קעווַא זיא ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ןטקַאפ ןבעגעגרעביא טָאה סָאוו

 יו ןעגנורענירעד זיולב ןענעז ןבילבעג ; םירמוש עיירטעג ענייז טימ ןעמַאזוצ

 .רוד וצ רוד ןופ הפ-לעב ןרָאוועג טלייצרעדרעביא ןענעז ייז

 סיאצויה םירבד ןענעז ,ךוב רעזדנוא ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו סָאוו ץלא

 ןגעק דנַאטשרעדיוו רעקיטומ רעד ןוא ןעגנובעלרעביא עקירעיורט יד .בלה ןמ

 עזָאלפליה יד ןשיווצ דרָאמ טייזעג טָאה רע ןעוו ,אנוש ןשטייד ןקיטולב םעד

 ,םירבחמ יד ןופ ליפ ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןרָאוועג ןגָארטעגסיוא ןענעז ,ןדיי

 זַא ,גנונעפַאה רעייז זיא'ס .ןטעברַא ערעייז טימ ָאד ךיז ןקילײטַאב סָאוו

 .בלה לא םיסנכנה םירבד ךיוא ןייז ןלעוו סָאד

 -לופ טעמכ ןיוש טָאה ןוא -- ןסעגרַאפ וצ טיירג זיא סָאװ ,טלעוו א ןיא

 רעטנוא טָאה סָאוו ,קלָאֿפ ןשטייד סעד ןופ דניז יד - ןסעגרַאֿפ קידנעטש

 ןעגנערבוצמוא ןטסַאמרַאפ ךיז ,ורכזו ומש חמי ,ןרעלטיה ןופ גנוריפנָא רעד

 -ָאטסיה עקרַאטש א רָאפ ךיז טימ ךוב רעודנוא טלעטש ,קלָאֿפ עשידיי סָאד

 טימ טכעלטנפערַאפ טרעוו סע סָאוו ,טוג עקַאט רשפא זיא .גנונַָאמרעד עשיר

 רעכיז זיא גנונָאמרעד ַאזַא -- ,גירק רעד ךָאנ ןרָאי קילדנעצ ייווצ רעביא

 .רעירפ זיא'ס ןעוו יוו רעמ טציא קיטיינ

 עשידיי 130 זיולב טגָאמרַאפ טָאה 'ס שטָאכ ,עצילעב ןופ ךוב-קנעדנָא סָאד

 טימ ייטלעוו רעטריזיליוויצ,, רעד ראפ גנונָאמרעד ַא יוו ךיוא טניד ,תוחפשמ

 -ָארקנַאב שילַארָאמ ןבָאה ייז זַא ,"סעיצוטיטסניא עשיטַארקַאמעד,, עריא

 .עפָארייא ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידיי ןעוו ,ןגייוושליטש רעייז טימ טריט

 רעגניפ ןייק טקנוטעגנייא טשינ ןַאד טָאה רעריפ-טלעוו עסיורג יד ןופ רענייק



 (יקסווַאקשטַאב) רעקייב .ש 18

 יד ןיא ןדיי יד טיוט ןרעכיז ַא ןופ ןעוועטַאר וצ ידכ .רעסַאוו רעטלַאק ןיא

 ןיא תורוש יד ןשיווצ ןופ .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןוא סָאטעג עקידנענערב

 טלעוו ַאזַא ןעק :עגַארפ יד סיורַא קידנליוו טינ טיירש ךוב ןקיזַאד םעד

 ...1 םויק א ןבָאה

 ןופ דליב א סיוא ךיוא ךיז טלייש ,עצילעב סקנפ ןקיזָאד סעד ןופ

 עשידיי סָאד .ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ רעטנוא השודק ןוא הרובג רעשידיי

 יד ןיא ךיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג קרַאטש זיא ליפעג-טעטירַאדילָאס

 ןראפ ןקַארשעגפַא טשינ ךיז ןבָאה ןדיי עזֶאלפליה יד .ןעגנוגנידאב עטסרעווש

 ,רעדרעמ ןשטייד ןטימ םינפ-לא-םינפ ןענַאטשעג ןענעז ייז ןעוו וליֿפַא טיוט

 טעוו ךוב רעזדנוא .טשינ רעדָא רידנומ-יצַאנ א ןיא ןֶאטעגנָא ןעוועג זיא רע יצ

 .סישודק עקיזָאד יד ךָאנ טנעמונָאמ א יוו ןעניד

 ךיוא ןעמ ןעק ,'ידיי א סניוזַא זיא סָאוו,, ךיז טלבירג 'מ ןעוו ,טייצ ַא ןיא

 זיא קלָאֿפ עשידיי סָאד טייוו יוו ,ןפיירגַאב ךוב רעצילעב י''סעניילק,, סעד ןופ

 רעד תעב םזילקַאטַאק ןסיורג סעד ןופ טַאטלוזער סלַא ןרָאוועג טמערַארַאפ

 טימ טלעטש ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ םוקמוא רעד .המחלמ-טלעוו רעטצעל

 -טייברַאפמוא עסיורג ךיוא רָאנ ,סולפפָא-טולב ןשיזיפ ַא זיולב טשינ רַאֿפ ךיז

 ערעדנַא רעטנזיוט ןיא יוו יוזַא ,עצילעב ןיא .ןטסולרַאפ עקיטסייג ,ערַאב

 "עירָאעט,, ןייק טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה ,םיבושי עשידיי עקידהמחלמרַאֿפ

 -וקעגסיורַא טלָאוו רעצעמע ביוא .דיי ַא זיא רענייא סָאו טימ ןדנירגַאב וצ

 לייוו .םענעגושמ א יו טקוקעגנָא םיא ןעמ טלֶאוו ,עגארפ אזא טימ ןעמ

 לַאווק א ,ןבעל שידיי קיברַאפליפ ַא טלדורפשעג טָאה לטעטש שידיי ןדעי ןיא

 .ןעוועג ךָאד סע זיא ןפַאש ןוא תורצוא עשידיי ןופ

 ןעוועג טרָאד זיא הסנרפ .לטעטש טמערַארַאּפ ןיילק ַא ןעוועג זיא עצילעב

 -טנכעוו םעד ןופ ןגיוצעג סנטסרעמ יז טָאה'מ ,ןעמוקַאבוצסיורַא רעווש רעייז

 קרַאטש יוו רעבָא .ךֶאווטימ ןדעי ןלעטשסיוא ךיז טגעלפ סָאוו ,קראמ ןכעל

 ןדעי ןיא .ןטרעוו עקיטסייג עשידיי טימ ןעגנורדעגכרודַא ןעוועג סע זיא

 ,דניק עשידיי סעדעי .ןבעל שידיי קיטש ַא טשרעהעג ךָאד טָאה זיוה ןשידיי

 -יאערבעה-שידיי רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ,החפשמ רעטסמערַא רעד ןופ וליּפָא

 סָאוו טימ ,ןגערפ טפרַאדעג ןעד ןעמ טָאה .ןענרעל ךיז עלוש-סקלָאֿפ רעש

 ו''דיי ַא זיא , דיי א

 ןטלַאטשעג עשידיי יד ךָאנ קנעדנָא סלַא ןעניד ךיוא טעוו ךוב רעודנוא

 -געט-גָאט ןופ ןדלעה עמינָאנַא עקיזָאד יד ןופ ליפ .לטעטשמייה רעזדנוא ןופ

 ןלעוו ייז ,ענערַא רעשידיי רעד ןופ ןדנּווושרַאפ קידנעטשלופ ןענעז ,ןבעל ןכעל

 .ןעזסיוא רעדנַא ןַא ןיא וליפַא ,ןזייוו טשינ רעמ לֶאמנייק אמתסמ ןיוש ךיז
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 -יווונייא עשידיי יד יוו יוזא זיא לטעטש עשידיי עקידהמחלמרַאפ סעדעי

 .ןטעטיוויטקַא ןוא ןעזסיוא ןיא ,ןטייווצ םוצ סנייא ךעלנע קרַאטש ןעוועג רענ

 רעשידיי רעדעי יוו יוזא ,לטעטש ןוא טָאטש עשידיי עדעי זיא ,ןגעווטסעדנופ

 עכלעזַא סָאוו ,טוג זיא ייברעד ןוא .ךיז ראפ טלעוו עצנַאג א ןעוועג ,דיחי

 -עלגנַאר ,ןעמעלבָארפ יד ּפָא ןעלגיפש סָאוו ,רעצילעב רעד יוו רעכיב-רוכזי

 -- תוליהק עשידיי ענעטינשרַאפ ןופ גנַאגרעטנוא ןוא רעגייטש-סנבעל ,ןשינ

 .תודע עיינ א ןוא לָאמקנעד רעיינ ַא זיא ךוב סעדעי .רעמ סָאוו ןעניישרעד

 זיא סָאוו ,לטעטש שידיי שיפיט ַא ,עצילעב ןגעוו ךוב סָאד זַא ,ןפַאה רימ

 -סדנַאל עלַא ןוא טעטימַאק סעד ןופ טייקנבעגעגרעביא רעד קנַאד ַא ןענישרעד

 ןופ רעצרעה יד וצ ךיוא ןכיירגרעד טעוו ,לארשי ןוא עקירעמַא ןיא טייל

 ןוא -- ןצַאשוצּפָא ןפלעה ייז טעוו סָאד .רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערעזדנוא

 .תורוד עקידרעירפ ןופ השורי עקיטסייג רעודנוא -- ןטיהּפָא ךיוא

 הצילב ישודקל ןורכז-חול

 שודק ש"ע תסנכהיתיבב

 הינתנב תואטיגה ימחולו



 םישודק רעצילעב 18

 עצילעב ןיא םישודק (36) וייל עטשרע יד ןופ המישר .א

 עכריק רענוװַאלסָאװַארּפ רעד ןבענ הגירה-סַאמ רעטשרע רעד תעב ענעסַאשרעד

 1941 ילוי 23 -- א''שת זומת ח"כ

 המלש הירכז יקציוועינגענ ןייפ יאתבש 'ר ג"הרה אתמד ברה

 יכדרמ יקסווָאלָאקָאס | (עדיל ןופ) ןַאמָאלַאס שטיווָאטויליא

 והילא יקצינלעגיצ שריה ןַארַאב

 יכדרמ יקסרַאלטַאק (ןסינ ןב) דיוד קישטנַארַאב

 עשוהי יקסרַאלטָאק ןרהא ןייטשרוב

 קחצי יקצעינעמאק לשרעה ןייטשרוב

 לאירזע שטיווָאנַאמלַאק חספ ןייטשרוב

 יבצ-םהרבא ןאמפיוק םסוי שטיווָאנַאּפַאג

 היטפש ןַאמפיוק חספ יקצינרעג

 (שמש רעד) קחצי רענשזריק עשוהי ןירעּפלַאה

 המלש ןעמערק םהרבא יקסדנָאמסיוװ

 (טילפ ַא) בייל גייווצנעזָאר ריאמ רעגאז

 ןכואר ןײטשטָאר דיוד יקסווָאקילעז

 לרעב רענימעדור דיוד יקפנאקיטאמ

 הדוהי רענזייר (עדיל ןופ) ןמלז יקצילוקימ

 ריאמ יקצעווש םהרבא יקסדורגָאווָאנ

 (ץ"עי) בקעי רעלקומש לדנעמ יקסדורגָאװָאנ

 (ןישטערעד ןופ) ? טילּפ 8 םוחנ םיובסונ

 עצילעב ןיא ענעסַאשרעד ןופ המישריבָאגוצ .ב

 (28.6.1941--א"שת זומת 'ג) ןתנ קישטנַארַאב

 (21,1.1941--א"שת זומת ו"כ) לווייפ יקצַאטס

 (21,7.1941--א"שת זומת ויכ) קחצי-םייח ןעמערק

 (1942 טסוגיוא) רעטכָאט ןוא האל-המחנ יורפ ,םייח-רזעילא אקשעש

* 

 (1942 רעמוז ףוס) עקדאר יקפוועיאמ

 (1942 רעמוז ףוס) עקשַאב יקצָאטס (1942 רעמוז ףוס) המלש יקסוועיַאמ

 (1942 רעמוז ףוס) עקשץער יקצָאטס (1942 רעמוז ףוס) עשוהי יקצָאטס

 (1924 רעמוז ףוס) עקבָאד ןופ רעטכָאט א יקצַאטס-ןייטשטָאר
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 לטעשז ָאטעג ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר עטשרע .ג
 1942 לירפא 30 -- ב"שת רייא גייי

 תידוהי יקסווָאכעשזַא

 (יורפ סהנוי) עקשער יקסווַאכעטזַא

 לחר יקסווָאכעשזָא

 עקטיא יורפ ןוא בייל יקסוָאכעשזָא

 רעדניק 2 טימ (יורפ סלשריה) הנח יקסנַאילרַא

 (יורפ סקיזייא) עניירב קישטנַארַאב

 (ןועמש ןב) םייח קישטנַארַאב

 ןבואר-םייח קישטנַארַאב

 המחנ רעטומ ןוא לשריה לעסוב

 רעדניק 2 טימ הקבר יורפ ןוא חנ לעסוב

 עקטַאלז ןייטשרוב

 הרובד יקסנילַאג

 לרימ שטיווָאנַאּפַאג

 עלייב ןוא לחר-רתסא :רעטכעט טימ היתב יורפ ןוא ןימינב ןירג

 רתסא רעטכָאט טימ עקשיר יורפ ןוא המלש יקסלעיצנעזד

 השמ ןיא לאומש ;  ןיז ןוא

 רתסא רעטומ ןוא ?רפ ןירעּפלַאה

 לאפר ןירעפלַאה

 עפיצ יקסיװָאקלָאװ

 עמורפ יורפ ןוא קחצי יקסדנָאמסיוו

 (עטנזח יד) עיסעּפ שטיוועלעדוי

 רתסא רעטכָאט טימ הרש יורפ ןוא קחצי יקסוועיַאמ

 היתב (יקצָאטס) יקסוועיַאמ

 (עלרעפ ןוא רעזייל ןופ דניק ַא) יקפוועיאמ

 הכרב (יקסרַאלטָאק) דיגמ

 עטלַא יקסווָאקילימ

 לקינייא ןוא הנח רונש ; עיסעּפ רעטכָאט ןוא רתסא-היח לעקעמ

 ץקבָאד רעטכָאט טימ עשטנימ יורפ ןוא ןועמש יקסדורגָאװָאנ

 הרובד םיובסונ

 לאומש ןוז טימ עקנייש יורפ ןוא ףסוי יקציוועינגענ

 הוח ןוא רתסא רעטכעט 2 ןוא
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 המחנ יורפ ןוא השמ יקציווַאס

 לאומש ןוז ןוא הנח יקפווָאלָאקַאס

 תידוהי יקצָאטס

 לגייפ יקצָאטס

 רעדניק 3 טימ עלייב-היח רענשטעסיּפ

 לוולעוו ןוז זוא ןמלז רעשיילפ

 ענכיוו רעשיילפ

 רעטכָאט ןוא הנח (ןירעּפלַאה) יקסרַאלטַאק

 עדניה ןאמפיוק

 (לדיי ןב) ןמלז שטיוועלעשוק

 השמ-והיעשי שטיוועלעשוק

 רעדניק 2 טימ עמורפ יורפ ןוא (טחוש רעד) השמ קישטווַארק

 לזייר יקסלעיסָאנסַארק

 לאירבג ןוז ןוא עלרעפ יקסלעיסָאנסַארק

 עקטַאמ ןוז ןוא עביל ןעמערק

 לגייפ ןעמערק

 דניק ַא ןוא עקבַאד (יקצֶאטס) ןיוטשטָאר

 יכדרמ-עשוהי שטיווָאניבור

 עטלַא שמטיווָאנַאמיש

 עקניצ (קישטנַארַאב) רעלקומש

 ףלָאװ יקסבוילעש

 הרש ןוא האל-עוויר :רעטכעט ןוא ףסוי אקשעש

 לטעשז ָאטעג ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר עטייווצ ,ד

 1942 טסוגיוא 6 -- ב"שת בא ג"כ

 (עקטע) רעדניק טימ עקשער יורפ ןוא והילא יקסווָאכעשזַא

 (ןסינ ןב) עווייפ יקפווָאכעשוַא

 (עבייל ןופ רעדניק יד) עלערעב ןוא עביל-היח ,עלרעּפ יקסוװָאכעשזָא

 הכלמ-עשַאב יורפ ןוא ןועמש ןַאמריא

 רעטכָאט ןוא עינָאס רונש ,ןמלז ןוז ןוא עינעה יקסנירטסָא

 עקרעמ יקסנַאילרָא
 לגייפ רעטכָאט טימ עניירב יורפ ןוא בייל-םייח 'ר ברה יקסווָאקשטַָאב
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 עדניה טשקַאב

 רעדניק 2 טימ עקלייב ןַארַאב

 (הדוהי ןב) דיוד קישטנַארַאב

 לזייר ןוא עדלָאג ,ןבואר :רעדניק 3 טימ (ןסינ ןופ יורפ יד) הרש קישטנַארַאב

 עלחר (יקסבוילעש) קישטנַארַאב

 (לסָאי ןופ יורפ יד) לטיג קישטנַארַאב

 רעדניק 5 טימ עדלָאג יורפ ןוא ןורהא לעסוב

 רעדניק 2 טימ ביל יורפ ןוא ריאמ-יכדרמ לעסוב

 הרובד-עשַאב רעטכָאט ןוא האל ןייטשנָארב

 ףסוי יקסנילַאג

 בקעי יקסנילַאג

 רעדניק 2 טימ (רעזייל ןופ יורפ יד) עצנירפש שטיוװוָאנַאּפַאנ

 רעדניק 2 טימ עקטיא יורפ ןוא אבא-חנ שטיוװָאנַאּפַאג

 עלרעפ ןַאדרָאג

 רעדניק 2 טימ עינורג לקניּפרַאג

 עלחר רעטכָאט טימ לריצ-היח ןייטשדאלג

 רעדניק 2 טימ (ןעמערק) הכלמ יורפ ןוא יכדרמ ןירג

 רעדניק 4 טימ (רעזייל ןופ יורפ יד) הנח ןירג

 לארשי ןירעּפלַאה

 רעדניק 4 טימ ענייש יורפ ןוא עבייל יקפיווָאקלָאוו

 רעדניק 2 טימ לחר יקפיווָאקלָאוו

 עליט-היח יקסדנַאמסיוו

 רעדניק 3 טימ םירמ יורפ ןוא המלש יקסווָאצָאלז

 עפיצ רעטכָאט טימ לאקזחי ןוז ןוא הרש יקסווָאקילעז

 לאומש יקציווַאכושז

 ןמלז יקציווַאכושז

 עטאלז יורפ ןוא לסָאי שטיוועלעסַאי

 הנח רעטכָאט טימ יכדרמ ןוז ןוא הרש שטיוועלעסַאי

 ןורהא ןוא לחר ,םהרבא :רעדניק טימ לטיג-חיח יקסווָאזָאל

 רעדניק 2 טימ עמורפ (יקסיװָאקלָאװ) םַאל

 הנוי ןוא םהרבא :רעדניק טימ הנח שטיווָאבייל

 דיוד-םהרבא יקפוועיאמ

 עינעה (יקסרַאלטָאק) יקסדַאשטלָאמ
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 (הכרב ןוא םהרבא ןופ ןיז יד) ןנחלא ןוא לאקזחי דיגמ

 ןועמש-לאומש ןוז ןוא עבש-תב יקסדורגָאװָאנ

 האל (יקסדנָאמסיװ) יקסדורגָאווָאנ

 לצרעה יקסדורגָאווָאנ

 ןאמ ןטימ הקבר יקפדורנַאװַאנ

 רעדניק ןוא ןאמ ןטימ לזייר יקסדורגָאווָאנ

 עשאמ רעטכָאט טימ האל יקציוואס

 האל רעטכָאט טימ הרובד (שטיוװָאנַאמלַאק) יקציוואס

 הנח רעטכָאט טימ עטנעי-לרימ תרמ תינברה ןייפ

 ןוז א טימ הכרב יורפ ןוא ןמלז רעשיילפ

 לזייר ןוא לדיירפ ,לדנימ ,קחצי-םייח :רעדניק טימ עביל-לחר רעשיילפ

 והילא ןוז ןוא עיסַאכ (רענימאדור) יקצעינעמַאק

 עקרעמ רעטכָאט טימ עלייב-רתסא ןַאמלעּפָאק

 לאומש וועצַאק

 (יבצ-םהרבא ןופ יורפ יד) היתב ןַאמפיוק

 רעטכָאט א טימ לטיג (יקצָאטס) ַאקשטַאלק

 עקבָאד יקסלעיסָאנַארק

 עקלייב ןוא לדיירפ :רעדניק טימ הרפש יקסלעיסָאנסַארק

 (דורב ןופ רעדניק יד) הנח ןוא ענייש ,םהרבא יקסלץעיסָאנפַארק

 (םולש ןופ ןיז 2) יקסלעיסָאנפַארק

 חרז ןוז ןטימ היתב ןעמערק

 :רעדניק טימ עקלע-היה יורפ ןוא םיריימ-לארשי ןעמערק

 הרש ןוא עביל ,לחר

 יכדרמ שטיװַאנַאמיש

 ןוז א טימ היבצ יורפ ןוא "וזעילא-שריה שטיווָאנַאמיש

 ץביל ןוא ץטיא שטיווָאנאמיש

 רעדניק 3 טימ עקלע יורפ ןוא רעזָאל שטיוועלאומש

 שריה יקסבוילעש

 יורפ ןוא עשוהי יקסבוילעש

 רעדניק 2 טימ הרפש יורפ ןוא בקעי יקסבוילעש

 לגייפ יקסבוילעש

 היתב רעטכָאט טימ האל יורפ ןוא דיוד ָאקשעש

 (עמוטש יד) הרובד ָאקשעש
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 עדיל ָאטעג ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר .ה
 1942 יַאמ 8 -- ב"שת רייא א"כ

 לחר רעטומ-רעגיווש ןוא (ןתנ ןופ יורפ יד) הנח קישטנַארַאב

 דניק א טימ עטימ יורפ ןוא דיוד-השמ קישטנַארַאב

 (רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ ןתנ ןופ רעטכָאט יד) ענימ קישטנַארַאב

 אנכש ןייטשנָארב

 םייח יקסוועינשיוו

 דניק ַא טימ יורפ ןוא לדוי יקסווָאצַָאלז

 (רעזייל 'ר ןופ יורפ יד) עצנירפש יקסוועלעקנַאי

 לבייט יקסווָאניסַאי

 המלש יקסווָאניסַאי

 רעטכעט 2 טימ הקבר-ערעמ יקסנַאקיטָאמ

 רזעילא ןוז ןוא הרש-היח יקסדורגָאװָאנ

 : רעדניק טימ יורפ ןוא (ןאשוינאק ןופ) השמ יקסווָאלָאקָאס

 האל ןוא ריאמ ,רזעילא

 רעדניק 2 טימ ץינָאס יורפ ןוא לוולעוו יקצָאטס

 עפיצ יורפ ןוא קחצי רעשיילפ

 (והילא ןופ יורפ יד) לדיירפ יקצינלעניצ

 הנח-ענייש רעטכָאט טימ עגייפ יורפ ןוא השמ שטיווװָארעדיצ

 רעדניק טימ יורפ ןוא והילא-השמ יקסרַאלטָאק

 רעדניק טימ יורפ ןוא בייל יקסרַאלטָאק

 (היבצ) רעטכעט 2 טימ לטע-עגייפ יורפ ןוא לסיז שטיװָאנַאמלַאק

 והילא-קחצי ןוז ןוא

 ךורב ןוא והיעשי :ןיז ןוא עקשַאד שטיווָאנַאמלַאק

 רעדניק טימ יורפ ןוא קחצי שטיווָאנַאמלַאק

 לטיג יקצעינעמַאק

 עטיג שטיוועלעשוק

 החפשמ ןוא קחצי-ןנח שטיוועלעשוק

 רעדניק טימ ןַאמ ןוא עקלע ןעמערק

 החפשמ ןוא הרובד-הרש (שטיוועלעשוק) שטיװָאניבור

 הרש ןוא לחר :רעטכעט טימ עקבָאד יורפ ןוא םירפא יקסנַאשזור
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 ןישטושטש ָאטעג ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר .ו
 1942 יַאמ 9 -- ב"שת רייא ב''כ

 ןוז א טימ לחר יורפ ןוא םייח ןייטשדלָאג

 היבצ-הרובד יקפוועינשיוו

 עצנירפש יורפ ןוא שריה יקסוװוָאצָאלז

 רעדניק 3 טימ הרש יורפ ןוא השמ יקפווָאצֶאלז

 עלרעפ ןוא המלש-םייח :רעדניק טימ עמורפ יורפ ןוא םוחנת יקסווָאצֶאלז

 (ףסוי ןופ ןוז רעד) רסיא יקסווַאצֶאלז

 (ב"שת טבש 'ו טכַארבעגמוא) דיוד יקסווָאצָאלז

 היח (ןַאלּפַאק) "קציװָאכושז

 (עווייפ ןופ יורפ יד) היח יקסווָאזָאל

 (קינרַאילָאמס רעד ןורהא ןופ ןוז ַא השמ יקצַאינשול

 רעדניק 3 טימ עלייב יורפ ןוא רזעילא לעקעמ

 (ב"שת טבש יו טכַארבעגמוא) עגייפ לעקעמ

 עקדיירפ ,הרובד : רעטכעט טימ עקשע יורפ ןוא והילא יקפווָאלָאקָאס

 האל-עינוב ןוא

 דיוד-השמ ,קחצי-םייח :רעדניק טימ הרש-היח יורפ ןוא והילא יקצָאטס

 עלרעּפ ןוא

 רעדניק 5 טימ עלייב יורפ ןוא לאכימ יקצַאטס

 רעדניק 2 טימ עלייב יורפ ןוא בקעי-םייח יקפנַאמעינָאּפ

 עקרעמ יורפ ןוא םייח רעשיילפ

 רעדניק 3 טימ הרובד יורפ ןוא לדנעמ ןַאלּפַאק

 עיסַאכ ןוא ערעמ :רעטכעט טימ היבצ יורפ ןוא בקעי יקסווָאנטַאר

 קעדורגָאווָאנ אטעג ןיא עטכארבעגמוא ןופ המישר יז

 1942/43 -- ג''שת/בי'שת

 רזעילא שטיוָאנַאּפַאג

 רעדניק 3 טימ (רשא ןופ יורפ יד) םירמ שטיוורוג

 דניק ַא טימ עקלץע (רענזייר) שטיווָאנווטי (םהרבא ןופ ןוז רעד) רזעילא ןירג

 לאימחרי שטיווָאבייל ריאמ יקסווָאקילעז

 (לשריהידיוד ןופ ןוז רעד) בקעי לעקעמ רזעילא וועל

 (לשריהידיוד ןופ ןוז רעד) לרעב לעקן'ימ | רעדניק טימ יורפ ןוא לוולעוו לעקעמ
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 השמ ,עמיימ ,רתסא :רעדניק טימ עדלָאג יורפ ןוא בקעי יקסווָאמיכָאנ

 לשרעה ןוא

 רעדניק טימ יורפ ןוא יכדרמ רעשיילפ

 רעדניק טימ עקטיא יורפ ןוא ריאמ קיווצ

 ר"ד ַאקשטַאילק

 האל רעטכָאט ןוא הרובד רענזייר

 עקבָאד רענזייר

 ץערַאווד ָאטעג ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר .ח
 1942 --ב"שת

 עביל רעטכָאט ןוא לטיג שטיווָאקציא
 (12.11.1942 טכַארבעגמוא) עקשאמ ןוא הכלמ יקפוװָאקשטָאב

 רעדניק 4 טימ עקנימ קישטנַארַאב

 רעדניק 4 טימ הנשוש יורפ ןוא ןימינב יקסנילַאנ

 ץמורפ רעטכָאט ןוא היח יקצינרענ

 רעדניק 2 טימ (יקסווָאצָאלז האל-עינעה ןופ ןאמ רעד) השמ טַאמרַאכ

 לשיפ יקפוועיאמ

 (ברה ןב) בקעי ןייפ
 ןורהא-םוחנת רענשזריק

 האל שטיווָאניירק

 ץקשַאב יורפ ןוא (המלש ןופ ןוז רעד) בקעי ןעמערק

 האל (שטיווָאקציא) ןעמערק

 לרעב שטיוועלעשפעש

 רעדניק טימ לדיירפ יורפ ןוא השמ-ןתנ ָאקשעש

 הקבר ָאקשעש

 רעצעלפ ענעדישראפ ןיא עטכַארבעגמוא ןופ המישר .ט

 1942 -- ב"שת

 (1942 ,עשרַאוו) ענימ ןוא עקשאב יקסווָאכעשזַא

 : רעדניק טימ (יקסווָאניסַאי) עילַאמ יורפ ןוא לווייפ יקצעינעוויא

 (1942 ,קסיווָאקלָאוו) הניר ןוא הביבא

 (1942 ,שטיװָאנַארַאב) הכלמ רעטכָאט טימ הרש יורפ ןוא שריה יקציווַאביטסמַא

 (1942 ,שטיווָאנָארַאב) עקלייק ןוא ןורהא יקציווָאביטסמַא

 (1.8.1941 ,עוואדוקאד ףרָאד) בקעי טשקַאב
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 (ץיוועינשיוו) רעדניק טימ ןַאמ ןוא עלייב (יקצילעב) ןַארַאב

 (רעגַאל ןיא ,עינלעיָאװָאנ) םייח-והילא קישטנַארַאב

 (קסנעלָאמס רעגַאל) והיעשי קישטנַארַאב

 אריא יורפ ןוא לאקזחי יקסנעזדָארג

 (1942 ,םינָאלס) השמ ןוז טימ

 (8.2.1942 ,עינלעיִאווָאנ רעגַאל לארשי יקסיװָאקלָאװ

 רתסא יורפ ןוא םהרבא יקפיווָאקלָאוו

 (9.5.1942 ,קָאדולָאשז) רעדניק 5 טימ

 (ןירטסָא) עדיירפ ןוא הקבר רעגַאז

 (ענליוו) החפשמ ןוא האל רעגַאז

 (ענליוו) עילימַאפ ןוא עפיצ (יקסרַאלטָאק) יקסמעשזישז

 (1941 ,ץישקָאד) רעדניק טימ יורפ ןוא והילא יקסוועלעקנַאי

 (1942 ינוי ,םינָאלס) עטלַאו חרז תב עקנייש (ןעמערק) םיוועל

 (קָאשיליסַאװ) החפשמ ןוא לרעב-םייח יקסוועיַאמ

 (1942 ,ווָאלעיס) רעדניק טימ ןַאמ ןוא עלייק יקסדורגָאװָאנ

 עלייב יורפ ןוא ריאמ יקפנַאמְעינָאּפ

 (9.5.1942 ,קָאדולָאשז) רעדניק טימ

 (1942 ,עווָאבירקס) ריאמ ןב קחצי יקסנַאמעינַאּפ

 (9,5,1942 ,קָאדולַאשז) רעדניק טימ יורפ ןוא ןתנ-הדוהי רענשטץסיפ

 (ענליוו) רעדניק טימ ןַאמ ןוא האל (יקסוועלעקנַאי) שטיווָפרעדיצ
 (ץיוושיוא) יורפ ןוא רסיא יקצעינעמַאק

 (ענליוו) רעדניק טימ יורפ ןוא עלייב-רתסא ןב ךלמילא ןַאמלעּפָאק

 והיטפש ןב לאימחרי 'ר ברה ןַאמפיוק

 (1942 ,רודמַא) רעדניק טימ יורפ ןוא

 (ענליוו) רעטכָאט טימ (שטיװָאנַאּפַאג) עקטע יורפ ןיא הנוי יקצירוק

 (קסנעלָאמס רעגַאל) לאירבג ןב קחצי יקסלעיסָאנסַארק

 (קסנעלָאמס רעגַאל) לרעב ןב עפיל רענימָאדור

 (עיוויא) עלייב-היח שטיװָאנַאמיש

 : רעדניק טימ (יקסנעיזדָארג עטע תב) האל יורפ ןוא (לוולעוו) באז רעלקומש

 (1942 ,םינָאלס) עיפומ ןוא םייח

 (1942 ,ענישטשיולזַאק) ןעמערק המלש תב עביל-ענייש שטיוועלעשפעש

 (1941 ,קָאשיליסַאװ) רעדניק טימ יורפ ןוא ףסוי ןב קיזייא ָאקשעש
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 ץלעיס ףרַאד ןופ עטכַארבעגמוא ןופ המישר .י

 (ןַאמעינ עיצנַאטס-ןַאב)
 1942 -- ב''שת

 החפשמ ןוא קחצי שטיוועלעסינ החפשמ ןוא רשא שטיווארְעברַאג

 החפשמ ןוא ןועמש שטיוועלעסינ החפשמ ןוא האל ןירג

 בקעי ןוז ןוא עזָאר יקצעינעמַאק החפשמ ןוא היח ןילעי

 החפשמ ןוא הרמת ןַאלּפַאק החפשמ ןוא ןורהא יקסוועיַאמ
 םהרבא קינשטָאּפַאילש החפשמ ןוא דיוד יקסוועיַאמ

 החפשמ ןוא קחצי קינשטַאּפַאילש החפשמ ןוא ףסוי יקפוועיאמ

 == החפשמ ןוא יכדרמ יקסוועיַאמ

 דלַאוו ןיא ןוא טנָארפ-המחלמ ןפיוא ענעלַאפעג .אי

 ןֿפמַאק-רענַאזיטואֿפ תעב

1 

 (1942 ,דלַאװ ןיא) הנוי יקפווָאכעשזָא

 (1941 ,עיצַאוקַאװע רעד תעב) עטנעי ןוא עבייל יקסווָאכעשזַא

 (קענַאדיַאמ ןייק געוו ןפיוא) לרעב יקסווָאכעשזָא

 (1945 ,טנָארפ ןפיוא) רזעילא שמטויווָאקציא

 (1941 ,טנָארפ ןפיוא) ןמלז שטיווָאקציא

 (12.12.1942 ,דלַאװ ןיא) ןבואר-םייח ןופ יורפ יד ענכיוו קישטנַארַאב

 (1943 ,יקלָאיסָאװָאנ ףרָאד ןיא) ןבואריםייח ןב ךונח קישטנַארַאב

 (1942 ,טנָארּפ ןפיוא) ףסוי ןב ןכואר קישטנַארַאב

 (1942 ,דלַאװ ןיא) ריאמ תב הרפש קישטנַארַאב

 (1943 ,ינָאלבַאז ףרָאד ןיא) ןועמש-לאומש ןייטשרוב

 (1942 ,דלַאװ רעשטאנ ןיא) ןוז ַא טימ עינעג יורפ ןוא והילא-םוחנ יקצילעב

 (טנָארפ ןפיוא) והיעשי לקניפרַאג

 (1942 ,דלַאװ ןיא) המלש ןב קחצי-לארשי יקסלעיצנעזד

 (1939 ,טנָארפ ןפיוא) עשוהי ןב עבייל ןרעּפלַאה

 (דלַאװ ןיא) לארשי ןב לדנעמ ןירעפלַאה

 (1943 ,ינַאלבז ףרָאד ןיא) ףסוי יקפיווָאקלָאוו

 (טנָארפ ןפיוא) בקעי יקסווָאצָאלז
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 (טנָארפ ןפיוא) ץרפ יקסווָאקילעז

 (1941 ,עיצַאוקַאװע רעד תעב) קחצי יקסווָאקילעז

 (1943 ,ץערָאװד ןבענ ,דלַאװ ןיא) האל-עינעה (יקסווָאצָאלז טאמראכ

 (1943 ,דלַאװ ןיא) והילא קַאינילַאמ

 (ג"שת ,והילדג םוצ ,דלַאװ ןיא) שריה-דיוד לעקעמ

 (1944 ,דלַאװ ןיא) םהרבא ינב ךונח ןוא לשריה יקסדורגָאװָאנ

 (1944 ,דלַאװ ןיא) ןכואר יקסדורגָאװַאנ

 (ג"שת ,והילדג םוצ ,דלַאװ ןיא) עווייפ יקציווַאס

 (1944 ,דלַאװ ןיא) לאומש יקציטעיווס

 (ד"שת רמועב ג"ל) רזעילא רעשיילפ

 (1943 ,דלַאװ ןיא) לאומש רינשוק

 (1942 רעבמעצעד ,דלַאװ ןיא הקבר שטיוועלעשוק

 לאירבג ןוא ןבואר :רעדניק טימ עינעה יורפ ןוא םולש יקסלץיסָאנסַארק
 (1942 רעבמעצעד ,ןאמעינ ןיא ןעקנורטרעד)

 (1942 ,דלַאװ ןיא) רזעילא שטיווָאניירק

 (1943 ,דלַאװ ןיא) עשַאמ שטיווָאניירק

 (1942 ,דלַאװ ןיא) הרש-היח ןעמערק

 (1941 ,עיצַאוקַאװע רעד תעב) השמ יקסווָאנטַאר

 (14.7.1942 ,דלַאװ ןיא) לאומש ןב השמ שטיווָאנַאמיש

 .ה ב .צ 3 ה
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 . (1918) ט"ערת הנשה-שאר רעקיטולב רעד / (יקסווָאניסַאי סקַאמ) בינ םחנמ
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 םילשורי ,קדצ-ןהכ ףסוי

 התליהקו הרייעה תודלותל

 ֹא

 ינגא ינפ לע ערתשמה ,הז ץרא-לבח 14-ה האמה ימי דע ארקנ דכ --- "הרוחשה סור;

 -מה ,"הנבלה סור,מ הלידבהל --- "הרוחשה סור, ; ויפוחמ תימורדו ןאמינ רהנה לש ןוילעה

 'זיווסינ ,קסיבוקלוו ,םינולס ,קודורגובונ םירעה תא הללכ וז סור .הנממ החרזמ תערתש

 ,ץילירוק ,הינלייובונ .היצבול ,היוויא : תורייעה וב ולדגו וחמצ רוזאה תוחתפתה םע .בוטידז

 לובוט ,ליצוב ,ונסארק ,ינאיניל .ראדנוב :םירפכה וחרפ הל ביבסמו -- ,הצילב םגו רימ

 האמה ןמ קספ וב שומשה םנמאו ,הלא ונימי דע ררבוה אל "הרוחשה סור, םשה םעט .דועו

 .ךליאו 14-ה

 םידרופמה םיאטילה ירפכ תא (1263-ב רטפנ) אטיל ךיסנ גבודנימ דחיא 13-ה האמב

 םע ,14-ה האמב ."הרוחשה סור; חופיס י"ע היתולובג ביחרה םגו הקזחו הלודג תוכיסנל

 "הרוחשה סור, התשענ ,חרזמב ויחופיסו (1341 -- 1316 ךלמ) ןימידג לידגה ךיסנה ישוביכ

 .תבחרומה אטיל תוכיסנב םייבאלסה םילבחה לש ירקיע ןיערגל

 תיבאלסה התייסולכואש .תימואל-וד הנידמל אטיל התשטנ חרזמב םישוביכה י"ע

 לש םתוינידמב ימואלה ןורקיעל תובישח לכ העדונ אל םהה םימיב .תיאטילה ןמ הבורמ

 ויתואלחנל סחיב ךלמה לש ןיינקה ןורקע עבוק היה תוינידמה תא .םיילדואיפה םיכלמה

 י"ט תעבקנ התיה ץראו ץרא לע תולעבה תוכזו .רתכה-תוצרא לשו רתכה לש השוריה ינידו

 רשא םיזכרמ ינש הב ומק ,הפוריא חרזמב םירטאטה ןוטלש ףפורתנשמ .התקזחהו השוביכ

 םישלחה ךא ,םירטאטה לועמ םיררחתשמה םייבאלסה םיכיסנה תואלחנ תא חפסל ופאש

 םיכיסנה וטלש הב רשא ,הבקסומ -- היה דהאה זכרמה תויאמצע תונידמ ןנוכל ידכמ

 תוטלתשהב ורחתה הלא ינש -- ןימידג בשי הב רשא ,הנליו ריעב היה ינשהו ,קירור תיבל

 םיכיסנה) םישטיבונימידגה לש םדי 17-ה האמה דעו .םייבאלסה םילילגה לע תיתגרדה

 ותריב תא עובקל ןימידג ששח אל המ םושמ ,ןבוי ךכ קר .הנוילעה לע התיה (ןימידג תיבל
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 תא גיהנהל ששח אלו ,םיבאלס י"ע בשוימה ץרא-לבחב -- ,קודורגובונ ריעב הנושארה

 .ותנידמב הינש תימשיר הפשכ םנושל

 -ובונ איה ירה ,הבורקה התנכשב :הימי לכ הצילב הרושק ףתיה תוישאר םירע יתשב

 ,הצילבמ ,הנממ הנופצ מ"לק 30 קחרמב תנכושה ,הדיל ריעבו קודורג

 תוקיתעה םירעה תחא הנה ,("השדח ריע, -- ושוריפשי המש תורמל ,קודורגובונ

 קודורגובונ .הזה גשומה לש יברעמה ןבומב ,םירע וב ויה אל 14-ה האמה דעש ,הז בחרמב

 י"ע הברחנ איה .1116 תנשב "הרוחשה סור, ךיסנ ,שטיבורימידאלו וואלסוראי י"ע הדסינ

 רוזאה תא שבכש רחאל דימ ,14-ה האמב ןימידג י"ע המקוש איה ךא .1240 תנשב םירטאטה

 האצמנ וז ריעש םושמ ךא .ותריב תא ןאכ עבקו הדוצמ לעב קזח רצבמ הב םיקה אוה .הזה

 התדוצמש .יקורט לא ותריב תא ריבעה אוה ,םירטאטה תשילפל חונה ,חותפ רושימב

 לש םלובג ,יברעמה לובגה לא ידמ הבורק התיה וז ךא .בחרנ םגא ךותב יא לע התנבנ

 -לעו זנכשא ץרא יאצוימ םבורב ויה הלא םימחול ."בלצה-יאשונ, רדסימ ינבמ םיריבאה

 רחאל שדוקה ץראמ ושרוג רשא םיריבאה םה הלא ."םינוטבט, ימתסה םשב םהל וארק ןכ

 שובכל המישמה תא םירויפיפאה םהילע וליטה ,טלקמ םהל אצמנ אלשמ .בלצה-יעסמ ןולשכ

 -ורפ,ה תא ושבכו יטלבה םיה יפוחב ולע םה .םרצנלו םילילאה ידבוע ,םיאטילה יטבש תא

 יטבש ראשל תדמתמ הנכס וויה םה זאמ ,לילכ ותוא ודימשהו אטיל יטבשמ דחא -- "םיס

 -וטבטה דחפמו .תחא הכלממל אטיל יטבש דוחיאל המרג וז הנכס .דחי םג םינלופלו אמיל

 הביבסב םיאתמ םוקמ ףוסבל אצמ אוה .תרחא הריב ותנידמל רובל ןימידג טילחה םינ

 תנשב הנב אוה ןהילע .יעבט רצבמכ וארנש תומר תועבג הבו תישארב-תורעי תפקומ

 .הנליו איה ירה ;הירצבמו השדחה ותריב תא 0

 1511 תנשב .(?הדובייוו;ה) לשומה בשי הב ,ךלפ ריעל קודורגובונ התיה 1507 תגשמ

 תנשב לילכ הפרשנ ריעהש רחאל קר .יגרובדגאמה ןונקתה פ"ע תוינוריע תויוכז הל וקנעוה

 .ךלפב רשא תורייעה ראש ןיב הרייעל התיהו הילא הבש אלו התלודגמ הדרי איה 1

 ריע התיה הדיל םג .הדיל איה ,הלרוגב רושק היה הצילב לרוג רשא הינשה ריעה

 הדסונ איה ."הרוחשה סור, לילג לש התריבל הבשחנו יברעמה יבאלסה בחרמב הקיתע

 הילע הנגהו ריעל הדמעש ,הרוצבה התדוצמ תא ןימידג הב םיקה 1326 תנשב .1180 תנשב

 יישק םושמ קרו הירעשב וללוחתהש םיבורמה תוברקה תמחמ קר .תושקו תובר תומחלמב

 ינוריע זכרמל תושעהלו ץורפלו לודגל הנממ ענמנ ,םהב התסנתה ריעהש םיפוכתה רוצמה

 תחרק -- תיאטילב ושוריפש ,המש םג דיעמ הדיל לש התוקיתע לע .הנידמב םיבושחה ןמ

 .םשרושמ ורקענ היצע רשא רעי --

 ךלמוה דרגלוא תומב .טוטסיק םע דרגלוא :וינב ינש אטילב וכלמ ןימידג תומ ירחא

 1380 תנשב .דרגלוא ךיסנה לש ורוכב ונב ,וליגאי לודגה ךיסנה -- ודוד תמכסהב ץראה לע

 וליגאי תוחא ,הירמ תא חקל רשא ,ולידוו ךיסנל ןיאושנ תנתמכ הדיל ריעה תא וליגאי שיגה

 אוה .ריעה לע תולעבל ולשמ תועיבת ול ויה רשאב ,ךכ לע םערתה טוטסיק ךיסנה .השאל ול
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 אוה .הדיל לע הלעו הצילב תורבעמב רהנה תא םהמע חלצ ,ןאמינל ןופצמ וידודג תא ךרע

 . ..ריעה רכיכב ץע לע ותוא הלתו ולידוו תא הבש ,ריעה תא שבכ ,םסרהו הירוורפ תא דכל

 דיל הנכתשה איה .המוקימל תודוה תחרופ הרייעל םיגייד-רפכמ הלדגו החתפתה הצילב

 י"ע .הקדא'צלומדו הקנאמינ לש םהיפוח דיל :ןאמינ רהנה ילבוימ םיינש לש םהיתודג

 .ףחוס וניא ומרזו העמק םידודר רהנה ימ םשו .איג םהיניבו םה םילולת ןאמינ יפוח הצילב

 תטשומה ,עבק לש הדוספר תועצמאב רהנה תורבעמל רישכ םוקמה אצמנ ךכ םושמ

 שמשמה "למנ; ןיעמ ,הנחת העבקנ ןאכ .ותמועלש ףוחה לא דחאה ףוחה ןמ רהנה לש ובחרל

 תורוק ,תורוקל התירכל םיפי םהיצעש תורעי תרישע איה הביבסה .רהנה ינפ לע טוישל

 ירע לא רהנה ינפ לע תוטשומ תורבודל תורושקה תורוקה .הישעתלו הינבל תובוטו תובע

 םיה לא רהנה ךפש דע תוחלשנה ןהמ שיו .םש תורכמנו הנבוק וא הנדורג תולודגה ףוחה

 ץרא לא ,תוינמרגה "הזנאג ,ה ירע לא ,גיצנאד לא תועיגמ ןה םשמו .לממ ריעה לא ,יטלבה

 .תוינוא ןיינב םשל ןתוא תונוקה ,הילגנא לא וליפאו קרמנד

 .וילבויבו ןאמינ רהנב םג תצרושה ,הגד יעפושמ םימגא תרישע איה הצילב תביבס

 ילודיגל הפיו הירופ איה עקרקה .םיכומסה םירפכה ירכיאל דבכנ היחמ רוקמל היה גיידה

 .רקבו ןאצ לודיגלו הערמל תובוט ,תונשד אשד תורכיכ םשו םהינימל תוינטיקו םינגד

 רמח יצברממ .רמח תמדא לש תודשו תוינעבוט תוציב םיסוכמ תומוקמ הביבסב ובר םנמא

 תביבסבו .םוינימולא םהמ םיקיפמ התע ךא .תורדק ילכ תנכהב םג םיקסוע םירכיאה ויה

 לש לזרב יבצחמ .תירפג-ימ תוניעמו תירפג תורפע ,טינגמ תורפע םייוצמ וליזנוי רפכה

 רכזל םירבק-ילת -- ,"םינאגרוק,ה יוביר .םימודק םימיב דוע םיעודי ויה תאז הביבס

 םג .תאז לע םידיעמ ,םיתיקסה ימימ דוע ,םידוונה יטבש לש הרובק השעמ -- ,םירוביג

 ,12-ה האמב םהישוביכ ימיב ,הביבסב םינוח ויהש ,םירטאטה ימימ "םינאגרוק,ה תוריפחב

 .הביבסה יבצחממ בצחנש לזרבה ןמ םיקפומ ןיז-ילכ ואצמנ

 תא .הצילב לש הדוסי ןמז לע קיסהל שי הדיל לשו קודורגובונ לש ןדוסי יכיראתמ

 ןקתוה םג זא .אטיל תוכיסנ לש התווהתה ימיל םיסחימ הזה םוקמב ירפכה בושייה תעפוה

 הכירצה הלדג זא ןכש ,רהנה םרז םע םיצעה תורוק תטשהל הינח-למנ ןיעמ הזה םוקמב

 םימיב המק הרייעהש החכוהכ .ןימידג ימיב ונבנש ,אטיל ירעב םירוציבה תמקה םשל ןהב

 םיסחימה שי .תראפתל הפ הססונתהש ,הקיתעה הדוצמהו רצבמה תוברוח תושמשמ םהה

 -1297) ונב טוטסיק ימיל םתוא םיסחימה םירחא שיו ןימידג ימיל הלאה םירוציבה תא

 םירטאטה יסגלקל רוצעמ שמשלו רהנה תורבעמ לע רומשל היה רצבמה דיקפת .(2

 תנשב םג .רבעב םהיתושילפל תחא אל לצונ הזה םוקמהש ,הנידמה םינפל שולפלו חולצלמ

 רפכ ןיידע התייהש הצילב תא םפרשב ,ןאכמ "הרוחשה סור, לא םירטאטה ורדח 0

 .ןמזל םאתהב הלודג ריע רבכ התייהש קודורגובונ תא םסרהבו

 תורוחס ינימ אוצילו חולישל למנכ ,הלודג ריעל חתפתהל םינותנה לכ ויה הצילבל

 ,ןאמינה לש וקיפא יפל ץוח-תוצרא לא ,הנבלה-סור -- התנכשבו הרוחשה"סורב תורצוימה
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 תואלקח ילודיגו תורעיב םידוצינה םיבודו םילעוש תוורפ ,םידבועמ רקב תורוע : ןוגכ

 םיריבאה ,חרזממ םיסורה ,םורדמ םיראטאטה תושילפ ,תופוכתה תומחלמה םרב .םינוש

 בשיתהש ,"בלצה-יאשונ,ל חא-רדסימ -- ,"תוברחה יאשונ, רדסימ אוה) ינובילה רדסימל

 הלא ,ברעממ םינוטבטה םיריבאה תושילפו ןופצה ןמ (יטלבה םיה יפוחלש םירעב

 רוזאל ושלפ 14-ה האמה תישארב ,המגודל ,ךכ .םימעפ המכו המכ התוא ובירחה

 הלא .ןאח"זי'גנ'ג ישרוי לש םתושארב םיראטאטה בוש -- האמה עצמאבו םינוטבטה

 דרגלוא ךיסנה ףדה םיראטאטה תא .הביבסבש תורייעהו םירפכה לכ תא ופרש הלאו

 .(1368) רּפָאינדה יפוח לעש הברעב ברקב ךרי לע קוש םתוא הכהו (1377--1347)

 ,וליגאי לודגה ךיסנה -- ,אטיל תנידמ לש הרתכ אשונ הדילב חראתה 1342 תנשב

 ,קודורגובונ לא וכרדב הדילב זא היה אוה .ןילופ לע םג ךולמל ארקנש ינפל ,ןימידג דכנ

 הרזח ךרדב .בויק ץרא תכיסנ ,היפוס םע (ןיינמב םינושארה) ויאושנ ומייקתנ וב רשא

 וללה ןיאושנהו םימיה וכרא אל ךא .רדהו ראפ בורב הצילב תא תולולכה עסמ רבע

 .ינידמ היה השעמה םעט .הישורג רחאל היבא תיב לא רוזחל הצלאנ בויק תכיסנו ולטב

 ,ןילופ תכלמ ,הגיוודַאי תא אשנו תילותקה-תימורה תדה תא וליגאי לביק 1385 תנשב

 םיאטילה לש םרוצינ היה ןיאושנה לש שרופמה יאנתה .ןילופ ךלמל זרכוהו השאל ול

 יכלמ רתכ ןיב ישיא דוחיא םקוה ךכ-ידי-לע .תירויפיפאה-תימורה היסנכה לא םחופיסו

 יתש ןיב תינידמ תודחאל םימיה תוברב איבהש דוחיא -- אטיל יכיסנ רתכל ןילופ

 םרג אוה .םינלופה י"ע ותוברתו יאטילה םעה יוכידל םג איבה הז דוחיא ךא .תוצראה

 יברעמה-יסורה דוסיה קזח היה אטילב ןכש ,תיתד הניחבמ הנידמב תובבלה דורפל םג

 -תיצנציבה היסנכה לא וכייתשהש ,(םינבלה-םיסורה לש ,ונייה ,יסור-ולייבה טבשה לש)

 .תינוויה

 רדסימה ינב םע םידגואמה .ינוטבטה רדסיממ םיריבאה הנה ורזח 1392 תנשב

 ,הילגנאמ דרופדרב דרולה םע זנכשאמ ןגנינייל ףרגה דמע הזה עסמה שארב .ינובילה

 ינבמ םיסורה םע אטיל ינבמ םילילאה ידבוע תיראש תא חפסל התיה םתמסיסשכ

 לא ועיגה םיריבאה .ברחהו שאה חוכב ,תילותקה-תימורה תדה לא תיצנציבה היסנכה

 יפוחל דע תונטקהו תולודגה הביבסה ירע לכל ושע ןכ ומכו ,שאב התוא ופרשו הדיל

 םיבר םימי רוצמב הדמע איהו ודכל אל הדיל תדוצמ תא ךא .ןכותב הצילב םע ,ןאמינה

 המחלמה תוחקלתהל האיבה וז השילפ .תגסל םיריבאה וחרכוה זא .ץוחה ןמ הרזע אוב דע

 תוחוכה לש ריהזמ ןוחצינב המייתסנש ,רדסימה דגנ תודחואמה ןילופו אטיל לש הלודגה

 .(1410) דלַאוונירג ברקב םידגואמה

 -ֹוטַאיװס ירוי אוה ,קסנלומס ךיסנ הצילב תורבעמ דיל ןאמינ תא חלצ 1406 תנשב

 הדיל תדוצמב האולכה ,היובשה ותשא תא ררחשל ידכ ,הדיל לא וכרדב ,שטיבובַאלס

 הנממ גוסנו הקזחה התדוצמל לוכי אל ,םרב ,ףרש אוה ריעה תא .אטיל ךיסנ י"ע
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 םירעה לכ תא ףרוש היה אוה הברה ותמחב .םורדה ןמ התרזעל שחה ,ביואה דחפמ

 .ןהיניב הצילב תאו וכרדב רשא םירפכהו

 -- ,"הינוא,ה יאנת יפל .סרהב הצילב התסנתנ בוש הלא תונברוח רחאל םינש לבויכ

 תלחנל אטיל הכפה תע ,1569 דע הפי היה םחוכש םיאנתה) אטילל ןילופ ןיב דוחיאה

 ךיסנ לשמ המצע אטילב וליאו ,ןילופ ךלמ תדחואמה הנידמה שארב דמע ,(ןילופ

 רמא ,(1452-ב רטפנ) ֹוליַאגירדיבש תיאטילה תוכיסנה אסכ לע הלעשמ הנהו .ול ףופכה

 .םתבוטל ותוא םילצנמו אטיל םע תא םיאכדמ ויה היליצאש ,ןילופ תוכלמב דורמל אוה

 ךרע אוה ואבצ תא .אטיל תואמצע תא שדחלו תונידמה יתש ןיב דירפהל ףאש אוה

 ןאמינה תא וחלצב קודורגובונ ירצבמ תא שבכ ,"הרוחשה סור, לע הלע םשמו חרזמב

 הנידמה זועמ -- ,הדיל ירוציב לע הלע זא .דכל התדוצמ תא םג רשא ,הצילב דיל

 ץלאנ וליאגירדיבש .ודרמ לשכנ ךכב .לוכי אל הדוצמל ךא שבכ ריעה תא .חרזמב

 .ןילהוו זוחמ תא הלחנל לביק אוה יוציפכו (ינוליגאיה) 4-ה רימיזק ךלמה תורמב ריכהל

 .הנברוחב בר ןמז הצילב הדמע םייתניב

 ב

 .םידגונמ םינוויכ ינשמ היתורייעו אטיל ירעל ועיגה םידוהיה

 הברתנו תינימשה האמה ןמ לחה ןילופב םייקתה רבכ .,םידוהי לש ריעז בושיי

 תופידרה לשב ,הימהובו הירטסוא ,זנכשא ירעמ םיבר םידוהי תאיצי י"ע 12-ה האמב

 ןילופ ידוהיל בַאלסילֹוּב ךלמה קינעה 1264 תנשב דוע .בלצה יאשונ לש תוטיחשהו

 1334 תנשב .םהל ןתנ רשא תויוכזה תליגמב שרופמכ ,ותוסח תא ,("הלודגה,) תינופצה

 אוהש ,םירמוא שי .לודגה רימיזק ךלמה ותנידמ יחטש לכ לע וללה תויוכזה תא ביחרה

 האמב הידוהימ םיבר ורדח ןילופמ .תידוהיה הק'רתסא -- ,ותבוהא תעפשהב תאז השע

 .ןימידג לודגה ךיסנה תנמזה פ"ע אטיל לא 14-ה

 שוביכה יחטשמ םיינבר םידוהיו ארקמה ידוהי הלא ויה .חרזמה ןמ רהנ ינשה םרזה

 ,םירזוכה תוכלמ הערתשה םעפ םהינפ לעש םיחטשה ןמ -- ,חרזמב םיאטילה לש

 השמ תד םהילע ולבק היכלמו הירש ,הישארש .הימוחתב ובשי םיבר םידוהי רשא

 םידוהי ואצמ םה ,רוחשה םיה יפוח לא םהישוביכב אטיל יכיסנ ועיגהשמ .לארשיו

 .תיראטאטה םירק ידוהי םע עגמב ואבו בויק תוכיסנב ,!ץילַאג לבחב ,ןילהוו לבחב םג

 הבָש ונב טוטסיק וליאו .ןתוא רוחסל ןהב בשיל ,תושדחה וירע לא םנימזה ןימידג

 .הב בשיל וצרא לא םגהנו בֹוזַא ריעה די-לעש ברקב םירק ידוהימ

 תייבגל תוכלמה יסכומ ושמישו תיבירב תואוולה ןתמב ,רחסמב וקסע אטיל ידוהי

 לש םדמעמל הווש היה יקוחה םדמעמ .תוזוחאה ילעב םיליצאה ןמו םירכאה ןמ היסמ

 ."הטכאילש, םשב תינלופב םייורקה םיליצאה םה הלא ,הכומנה הגרדה ןמ םיליצאה

 .תויכזה בתכ יפ-לע בטיה םינגומ ויה םהיגהנמו םתד ,םשוכר ,םדי-חולשמ ,םרחס
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 וידוהיל ךיסנה תובוח לשב רצואה תפוק הלדלדתנשמ .חטבל ובשי בר ןמז אלש אלא

 -- ירדנסכלא לודגה ךיסנה טילחה ,םידוהיל הנידמה יליצא לש םהיתובוח וברתנשמו

 רחאל םינש שולש ,1495 תנשב .וידוהי שוכר לכ תא םירחהל -- ,ןילופ ךלמ יחא אוהו

 .אטיל ידוהי לע שורג רזגו הלבזיאו דננידרפ השעמכ השע אוה ,דרפס ידוהי שורג

 ואצי ראשהו .הלוצא יראותו ןיעקרקמ קינעה אוה תורצנל לובטל ותואנ רשא םיטעמל

 וליאו תיראטאטה םירק לא ונפ םייחרזמה תולילגה ידוהי ;םהידודנל םלימרתו םלקמב

 .ןילופ תולובג לא -- "הרוחשה סור, יבשות

 הנומש רובעכ .הרחס ןואפקל םרגו הנידמה תלכלכ תא קתיש אטיל ידוהי שורג

 םהיתומוקמ לא בושל םישרוגמה תא ןימזהלו וב רוזחל רדנסכלא ךיסנה ץלאנ םינש

 ,םינושארה םהירתאל ורזח םתיברמ .דובאה םשוכר לכ תרזחה םהל חיטבה םגו םינשונה

 השעמה רחאל הברה םינש דוע .ואולמב לוזגה םשוכר תא םדיל בישהל וכז דימת אל ךא

 .םהיתודשבו םהיתבב םישדחה םיקיזחמה ןיבל םהיניב םיטפשמ ולהנתה

 .רדנסכלא שורג ינפל םידוהי ובשי אל הצילבב יכ חינהל שי

 לש ןתמקה רחאל ךומסב םקוה הצילבב ידוהיה בושייהש ,קפס לכ ןיא ,םרב

 .קודורגובונבו הדילב תוליהקה

 טפשמה תיב יזנגב .רוזאה לש תומודקה תוליהקה ןמ תחא התיה קודורגובונ ירהו

 וינויכראב םירומש (האושה ימיב ריעה ןברוחל דע) ויה ,הנליו ריעה לש ןוילעה

 תעב ,הנדורג ריעב זא ןידב בשי רשא ,יזוחמה טפשמה-תיב י"ע ונתינש ןיד-יקספ

 יקספ תא ."הרוחשה סור, רוזא תא ללכש ,לודגה ךלפה לכל השאר ריע השמיש הנדורגש

 ,(ירצונ-יניארקוא) יקסדשרב ייגרס 'פורפה וירפסב סופדל םאיבהו רקח ,ףשחו הליג ןידה

 ידוהי;ו "ידוהיה-יסורה ןויכראה, וירפסב .אטיל ידוהי לש םהימי ירביד תא רקח רשא

 דוע םיסחיתמ הלא םיקספו .קודורגובונ ידוהי םירכזנ םהב ,ןיד-יקספ טטצמ אוה *אטיל

 םולשתמ קודורגובונ ידוהי וררחוש 1551 תנשב יכ םש אצמנ ,לשמל ,ןכ !1529 תנשל

 וררוגתה 1563 תנש דעש ,ררבתמ רוקמ ותוא יפל ,ןכ ומכ .הנידמה רצואל דחוימ סמ

 וז הנשב ,ןכלו .רצבמל בורקה ,"הקסשָאילדופ, ארקנה בוחרב קרו ךא קודורגובונ ידוהי

 ,היסולכוא רותב) רצבמה ןמ קחרתהל טסּוגוא-טנּומזיגיס ךלמה יע קודורגובונ ידוהי ווטצנ

 הקסבוקשּורטדו הקסנליו תובוחרב ,וירוחאמ ןכתשהלו 6 תקפוסמ הנידמל התונמאנש

 .םהיתב תא םש תונבלו

 ידוהי .תענכשמ תודע דוע תמייק קודורגובונ ידוהי תליהק לש התוקיתע לע

 אירול המלש 'ר אוה ל"שרהמה .ל"שערהמ לש תובושתו תולאש רפסב םירכזינ קודורגובונ

 אטילד-קסירבב הבישיה שאר שמיש אוה .(1573--1510) ג"לש'ה -- ע"ר'ה םינשב יח

 (ט"נ ןמיסב) 16-ה האמה עצמאב רבחתנש ,ולש ת"וש רפסב .ןילבולב הבישידשאר כ"או

 תב ףדיגו ףרח רשא ,("קאדאראהוואנ,ע) קודורגובונ ריעה ןב ידוהיב השעמ רפסמ אוה

 ...הווצמ לש החמשב ומע דוקרל הברס רשא ,העונצו הרשכ לארשי
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 לש םימי הל ויה .הידוהי רפסמב הלודג התיה דימת אל קודורגובונ תליהק םנמא

 1623 תנשבש ונל עודי ,(וב רבודי דוע ןלהלש) "אטיל תונידמ דעו, סקנפ יפל .הדירי

 התיהש ,(טסרּב איה) אטילד-קסירב תליהק לש התחגשהו החוקיפ תחת הליהקה הדמעוה

 היטעב המרגנש ,התדיריל ןמיס אוה הזו .םהה םימיב אטיל תוליהקב הרישעהו הלודגה

 קודורגובונב ויה 1765 תנשבש ,ונל עודי ןכו.17-ה האמה תישארב ,םידוושה תמחלמ לש

 ,םיידוהי בא-יתב ישאר 893 (הצילב םע דחי -- רבתסמ) הלש "היכרפיא,ה םע דחי

 סמ ימלשממ םיידוהי בא-יתב רפסמ זא היה המצע הצילבב .תלוגלוג סמ ימלשממ

 .שיא 288 -- תלוגלוג

 בוש רחאל ךומס המק איהש םיחינמ .תוקיתעה ןמ התיה הדיל ידוהי תליהק םג

 .16-ה האמה לש תונושארה םינשב ,רדנסכלא לודגה ךיסנה לש ושורגמ םידוהיה

 ויה ,קסנימ ריעה לא ,החרזמ םרחסמ לגרל ועסנש ,קודורגובונ ידוהיכ הדיל ידוהי

 הרובחתל וקקדזנש םירחוסה םג םיאב ויה הנה .הצילב תרבעמב ןאמינ רהנה תא םיחלוצ

 תריכחב וקסע םהמ םיבר .הנבוק לאו הנדורג לא םהיתורוחס תלבוהל רהנה ינפ לעש

 םישמתשמ ויהש שי .רהנה ינפ לע תודוספרב םחולישו םיצעה תתירכ םשל תורעי

 םידוהי .םיה ףוח לעש גיצנד לאו לממ לא םידבועמ תורועו תוורפ אוצי םשל תודוספרב

 - למנה ריעב ומיקהש םהמ ואצמנ ןכ לעו םיבר םימי הביבסב תולבל וכרטצנ הלא

 תואקדנופ הפ םיקהל ליעומל ואר רשא םהמ .םירוגמ וא הניל םשל תוינסכא הצילב

 תודוספרה תא םילבחב םיכשומה םילעופה -- ,ז"עלב "םיקַאלרוב, --) "םידגנ,ה ליבשב

 םילעופה ליבשב טרפבו הביבסבש םירכיאל םתסו םיגיידה ליבשב םג ןכו .(רהנה הלעמב

 לש תוינוטיס תוינקל םינכוסהו םיצעה תורוק תיינקל םירוסרסה .תורעיה יצע םיתרוכה

 .םירוגמ יתב ןאכ תונבל םהל בוטל וארו הבורמ ןמז ךשמל ןאכ והתשה תואלקחה ירצומ

 עקרק ,לידבהל ,ונקו תסנכ-תיב םהל ונב םג זאו תועיבקב ןאכ ועקתשה ןמזה ךשמב

 .16-ה האמה עצמא ירחא הארנכ ,הצילב ידוהי תליהק התיהו המק ךכו .ןימלע-תיבל

 ג

 דחא י"ע תוכלמה ידימ תינקינ ,"הטסוראטס,ה ,לשומה תרשמ התיה םהה םימיב

 היה ,וז ותרשמ דעב ליצאה םליש רשא ריחמה תרומת תא .המרה הגרדה לש םיליצאה

 .וסיכל חוורב ריזחמו תונונרא תרוצב היסולכואה ןמ ןמזה ךשמב איצומו הלוד אוה

 תיאטילה-תינלופה הלוצאה ןמ בא יתב ינש ןיב תונידתהו תורחת התיה 1505 תנשב

 אצמ דזורד יאטכאילשה .שטיניליא ןיבל דזורד תיב ןיב ,הדילב הטסוראטסה תרשמ לשב

 םג שמיש 1501 תנשב ויחא תומ רחאל רשא) רדנסכלא ךיסנה לצא העפשה לעב ןגמ ול

 תא ךלמה איצוה ותולדתשהבש ,ךלמה יצעוימ ,יקסנילג ךיסנה הז היה .(ןילופ ךלמ רתכב

 ריעב הרק רבדהו ,רדנסכלא רטפנשמ .דזורדל הרסמו שטיניליא ףֹוטשירּכ ידימ הרשמה

 התיהש ,הרשמה תא עובתל שטיניליא תחפשמ הבש ,רבקנ םג הבו ,1506 תנשב ,הדיל
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 םייסה תבישיב ,1522 תנשב קר .םינש ךשמב הכשמנ תונידתהה .הילע *הקזח? ןיעמ הל

 ןיינקל הרסמנ הדיל ריעה לע תיאטסוראטסהו רבדה טלחה הנדורגב סנכתנש ירוזאה

 ,יקשינפילו הצילב תפסותב ,וק'ציטסירב הרייעה תא םג הללכ איהו שטיניליא ימרי ליצאה

 ןמ ריכחה םימיה תוברב רשא שטיניליא ימרי שיאה הז היה .הלחנ-תוזוחאכ ול ונתינש

 .הצילב הרייעה יככותב בשיתהל המש ואב רשא םידוהיל הצילבב רשא ולש ןיעקרקמה

 .תובר םינש םדיב שטיניליא ינב ומייק אל הדיל ריעה לש הטסוראטסה תרשמ תא

 ןב ןאי אוה ירה ,םירמומ-םידוהי תחפשמל ןב ,יאטכאילשה ידיל ךכ רחא הרבע הרשמה

 תא ;(102428התסשסשש :םא יכ גסזהממסשנש ןאי אל :בל תמושתל) שטיבומהרבא ףזוי

 לש ונב היה הז ןאי יכ .תקהבומה תידוהיה ותרוצב והוריאשהו וניש אל םתחפשמ םש

 הרבחב לבוקמ היהו בר רשועל עיגהו זוחמב לעפש ,שטיבומהרבא ףסוי ללוהמה סכומה

 הבא אל ,שרגהל הרזגה הרזגנשמ ,1495 תנשבו .תיאטילה-תינלופה הלוצאה לש המרה

 םידקפומ ויהש םיניינבבו ןיעקרקמב ,רבצש םיברה ויסכנמ דרפהל שטיבומהרבא ףסוי

 לש דמעמ לביקו תורצנל לבט אוה ןכ-לע .םיליצאה ול ובחש םיפסכל הרומתכ וידיב

 ...יאטכאילש

 -ידידלע ולשמו) הדילב ונהכש םיטסוראטסה ראש לש םהיתומש תא טרפל וניצר ול

 יליצא לכ תומשב בוקנל םיכירצ ונייה ,תיאמצעה ןילופ ימי לכ ךשמב ,(הצילבב םג ךכ

 .דועו .דועו אהייפַאס ,ליוויזדַאר ,ןויפיצס ,ץַאפ תחפשמ ינב םהיניב ויה .םימסרופמה אטיל

 .םינוליגאיה תיבל ןורחאה ךלמה ,ינשה טנומסיגיס לעפו יח 1573--1520 םינשב

 .ןילופ לע ךלמוה אוה 1548 תנשמו אטיל לש לודגה ךיסנה שמיש אוה 1544 תנשמ

 .ןהיתוקוחב ולדבנ הכ דעש תונידמה יתש ןיב האלמ תוגזמתה 1560 תנשב האב ויצמאמב

 הנידמה יבחר לכב 1572 תנשב ןגיהנהו תויתדה תויורחה לש דיסח היה הזה רואנה ךלמה

 הנוכמה ,עדונה ליוויזדאר יאלוקימל הלחנל הצילב תא ךלמה רסמ 1550 תנשב .תדחואמה

 תכה לש בהלנ דיסחכ הז ליוויזדאר עדונ ןילופ ימי ירבדב .(*ידור,) *ינומדאה, םשב

 תיב תא רסמ אוהו .תיטנאטסיטורפה (תדה ינוקית --) המרופירה תעונתב ,תיאניוולקה

 תכה ינב לש םזועמל הצילב התיה זא ינמ .וז תכ ישנא ידיל הצילבבש ילותקה הליפתה

 םיסנכה לכ ויה 17-ה האמה לכ ךשמב .הנידמה לכב תופידרה ןמ תובר ולבס הכ דעש ,וזה

 הדעה תויעב ןורתפ םשל וסנכתהש ,תיניוולאקה הדעה לש הינהוכו תכה יבושח לש

 .הלודגה תיניוולאקה התיסנכב ,הצילבב םיכרענ ,("םיילַאדוניסה םיסנכה,)

 הנידמבו הרבחב םר דמעמל עיגהש ,לארשי תיבמ רמומ לע ליעל רבודש ןוויכמ

 .הצילבב ולעפו ויחש ,הלאכ המכ דוע תונמל יאדכ ירה ,הז רוזאב

 התיה תיאטילה-תינלופה הלוצאהש ,הנידמב םיגוהנ ויהש דובכה יראת ראש ןיב

 רושק היה אל הז ראות ."הטכאילשה לש קלשרמה, ראותה היה ,םהירחא הטוהלו הפוטש

 .תימוקמה "הלוצאה שאר,כ שרפתמ אוהו ,אדירג דובכב ומכ ,תודחוימ תויוכזב ךכ לכ

 קלשרמ; הל היה ,הלודג ריע לשו הצחמל-ינוריע בושיי לש ,הרייע לש הביבסו הביבס לכ
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 הז ראותב ושמיש 1626--1608 םינשה ןיב התביבס םע הצילבב .הלשמ "הטכאילשה לש

 .אקדוי בּוקעיו שטיבושיומ ףזּוי ,ןויפיצס ןאי ,שטיבולוו לאומס :הז רדסב םיליצא העברא

 .םירמומ לש םהיאצאצ ויה םינורחאה ינש

 םינשב ךלמש ,(ידיוושה תוכלמה תיב) הזַאו תיבל ןילופ ךלמ 3-ה טנומסיגיס
 חפסנ ,תירויפיפא-תילותקל ותד ריממה ידוהי לכש ,קוחה תא קקחו רזוח 8

 הלוצאה לש תונשנו תורזוח תושירד פ"ע 1768 תנשב קר .הטכאילשה דמעמ לא אליממ

 .."םילשורי ינבמ םיליצאה, הנידמב וברתי אלש ידכ ,הז קוח םייסה לטיב ,האגה תינלופה

 השענ 16-ה האמה תישארב אטילב םיליצאה דמעמב םירמומה לש םתוברתה רבד

 1556 תנש דע אטילב .הלאה תודמעמה ינש ןיב םיפוכתה םיעגמה םושמ הליגר העפותל

 .םיאטכאילשה לש םשובלכ םידוהיה ירישע לש לבוקמה םשובל היה 1538 דע ןילופבו

 הרכרכב וא ,םהיעסמב סוס לע בכרלו םדצב ברח רוגחל ,ראפ שובלל וגהנ הלאו הלא

 םתובגל םיאבו םיליצאה ינבמ תובוחה ילעבב םידור ויה םידוהיה םיסכומה .תטשוקמ

 ויה םירישעה םידוהיה .הנידמה רצוא םעטמ םתדוקפל הנתינש םילייח לש הדנוג תיוולב

 .םהיתוביסמבו הלא לש קשחה-יפשנב םיפתתשמ ויה ,םיאטכאילשה תרבחב םילבוקמ

 תונבל םידוהי ןיב תבורעת יאושנ לע הרומכה תומוצע תוכלמל ועיגה איהה הפוקתב

 ..ותד תא רימי ידוהיה דצה רשא ילבמ ,םיליצאה

 .םירצונהו םידוהיה ןיב וללה םייתרבחה םיעגמה לע תולבגה וגהנוה האמה ףוסב קר

 .לדבנ שובל י"ע םידוהי ןויצו םייוג תקסעה לע רוסיא : תולבגהה ןיב

 ד

 ןוטלשה אוה -- "תוצראה עברא דעו, תינלופה תוכלמה ווצ יפל דסונ 1520 תנשב

 םיסמה תכרעה םשל דסונ דעווה .אטילבו ןילופב רשא םידוהיה תוליהק לכ לש דחואמה

 הבוג התיה אל תוכלמה יכ .הנידמה רצואל םלשל ןהילע רשא ,תוליהקה לש תונונראהו

 ,םייצוביק םיסמ םידוהיה לע הליטמ התיה איה .דרפנב שיאו שיאמ םידוהיה ןמ םיסמה תא

 הליהקו הליהק לכ לע תוסכמ תוסכמ םקלחל היה םמצע םידוהיה לעו .ערפמל םיעובק

 לא םסינכהלו םתומלשב םיסמה תא תובגל היה דעווה לע ןכו .התלוכי יפ לעו הלדג יפל

 תסכמ תעיבקכ הזכ םוצע העפשה רישכמ היה דעווה ידיבש ןוויכמו .הכולמה רצוא יזנג

 לכב הערכהו תוכמס לעבו העפשה לעב השענ אליממ ירה ,הליהקו הליהק לכ לע סמה

 -ןילופ תודהי לש םיירוביצה םייחה ירדיס לכ .תוליהקה וקסע םהבש םיימינפה םיניינעה

 הליחת ."תוצראה עברא דעו, יפילע םיעבקנ ויה םייטפשמהו םייתוברתה ,םייתדה ,אטיל

 .(תימורדה סור וז ,ןסיירו אטיל ,ןילופל הנווכה) "תוצראה שולש דעו, םשב דעווה ארקנ

 .ןסיירו אטיל ,"אטוז-ןילופ, ,"לודג-ןילופ, :"תוצראה עברא דעוו,ל םשה בסוה ךכ רחא

 םעפ ,ןילבולב םעפ םייקתמ היהש יתנשה דיריה ימיב ויתובישיל סנכתהל גהנ דעווה

 .תרחא ריע לכב וא ץינימירק ריעבש שי ,וואלסוראיב

 יקוליח לשב "תוצראה עברא דעוו,מ אטיל תוליהק ולדבתה ודסווה ירחא םינש האמ
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 לילג :םילילג השולש ללכ רשא ,דרפנה "תונידמה דעו, תא וננוכו םהיניב ולגתנש תועדה

 תוליהק ולדגשמ ,םימיה תוברב .קסניפ לילגו (הנדורג -- איה) אנדאראה לילג ,קסירב

 םידעווה ינש .םידחוימ םילילגכ *תונידמה דעוו, לא ולא םג וחפסנ ,קצולסו הנליו םירעה

 לש תימצעה הלהנהל האנ המגודו םידוהיה לש (תימצעה הגהנהה) הימונוטואה זועמל ויה

 תנשב .הנש 250-כ קר ונידיב המייקתנ איה ךא .ונימי ירביד לכ ךרואל ,רכנ ץראב ונמע

 "תוצראה עברא דעו, רזופ םייסה תטלחה יפלו טסוגואדווַאלסינַאטס ךלמה תדוקפב ,4

 ויסמ תא לארשימ שיא שיא קלסי ךליאו התעמ ,םייסה תטלחה יפלש .וקספנ ויתולועפו

 אטיל לש "תונידמה דעו, וליאו .םה םתכרעה פ"ע תונוטלשה וילע וליטיש יפכ ,דרפנב

 .הנש 200 ינפל ונייה -- ,1766 תנשב רזופו םייתנש דוע ךשמל ומויק ךיראה

 ןמזה לש תולודגה תוליהקה יסקנפב ןתעשב ומשרנ "תוצראה עברא דעו, תונקת

 "תונידמה דעו, תונקת וליאו .אנחפו בובל ,אקארק יסקנפ ונידיל ועיגה ךכו .אוהה

 תנידמ סקנפ, אוה -- ,ללוכה ספוטבו הנליו לש ,קסירב לש הז :םיספט השולשב ומשרנ

 ילכלכה ,יטפשמה םבצמ רקחל ןמאנו ךמסומ רוקמ ונל תושמשמ וללה תומושרה ."אטיל

 .תודחואמה אטיל-ןילופ תוכלמב םידוהיה לש יתוברתהו

 יפ-לע קיסהלו דומלל רשפא תאז םג ,התעשב הצילב תליהק לש יפסכה החוכ היה המ

 "הנידמה דעו, י"ע הילע לטוה רשא סמה הבוגמ רבתסמש יפכ ,ל"נה סקנפה ימושיר

 יסמ רצואה תפוקל איבהל "תונידמה דעו, לע היה (ל"ת 'ה תנש) 1670 תנשב .יאטילה

 הלודגה זא התיהש -- ,התביבס םע ,קסירב תליהק לע םהמ .םיבוהז 10.000 ךסב תלוגלוג

 תליהק .םיבוהז 900 לש הסכמה הלטוה ,אטיל-ןילופ תלוגב לארשי תוליהקב הבושחהו

 החוכב העיגה קודורגובונ .םיבוהז 180-ב הבייחתנ הנטק הליהק ןיידע התיהש ,הנליו

 הצילב לע וליאו .םיבוהז 75 סינכהל הילע לטוהו הנליו לש התלוכי תיצחמל טעמכ יטסכה

 יפ -- ,םיבוהז 40 -- ןוגרומס לע : האוושה םשלו .דבלב םיבוהז 20 לש הסכמ הלטוה

 .יוניש אלל םיסמה םתוא ולא תוליהק לע ולטוה 1673 תנשב םג .םיינש

 יוסיכ םשל ,אוה ותבוטל םילטיה םג ויתוליהק לע ליטמ היה ?תונידמה דעו,

 יפלו תוליהקה לש תיפסכה ןתלוכיל םאתהב וקלחתה הלא םילטיה םג .תונושה ויתואצוה

 : תוליהקב הלודגה דעווה תפוקל וסינכה ,1679 תנש איה ,ט"לת 'ה תנשב .ןהיבשות רפסמ

 1 -- קודורגובונ ; םישורג 10-ו םיבוהז 4 -- הנליו ; םישורג 267ו םיבוהז 15 ךס קסירב

 .םישורג 201 קר -- הצילב וליאו ;םישורג 57ו בוהז

 .תואבה םינשה האמ ךשמב הצקה לא הצקה ןמ ,יוניש תילכת התנתשנ הנומתה

 םיבוהז 60.000 ךסב םכתסהש ,דאמ הובג סמ דבלב אטיל ידוהי לע לטוה 1717 תנשב

 םהמ .םיבוהז 220.000 -- ןילופ ידוהי לע וליאו ,(הנש 100 ינפל םיבוהז 10.000 תמועל)

 1.300 -- קסנימ לע ;םיבוהז 1.100 -- הנליו לע ;םיבוהז 5.135 ךס קסירב לע לטוה

 .םיבוהז 400 -- קודורגובונ לעו ; םיבוהז 600 -- הצילב לע ;םיבוהז

 התדירי ,קסירב תמועל יתומכה הכרעב הנליו תליהק לש התיילע הנמתסה ןאכ
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 ראבתת יונישה תביס .הצילב לש הכרע תיילע התמועלו קודורגובונ תליהק לש המיהדמה

 .ןלהל

 ה

 ברקב דרמה סנ תא (יקצינלימה םג אוה) לימח ןדהוב ררוצה םירה 1648 תנשב

 תא ררחשל ותרטמשכ ,םיינלופה תוזוחאה ילעב -- םהינודא דגנ םידבעושמה םיקאזוקה

 לא ושלפ םידחואמה םיסגלקהו וילא ּווליֵנ יאמירקה ןאחה לש םיראטאטה .םלּועמ וצרא

 יכ .םהידבעשמ ,םינלופה תא רשאמ רתוי הברה םידוהיה תא ואנש םיקאזוקה .ןילופ

 םידבעושמה ,םיניארקואה םירכיאה ןיבל םינודאה ןיב םירוסרסו םיכוותמ ושמיש םידוהיה

 .םהינודא תבוטל םירכיאה לש םהיסימ תייבג תלטומ התיה ,םידוהיה לע ,םהילעו .םהל

 םהב ושעו םידוהיה לע הנושארו שארב םיממוקתמה וכפש םסעכו םמעז לכ תא ןכל

 1648 תנש ןיב ,תאזה המחלמה תונש ךשמב .םייפוא תא תנייצמה תוירזכאב םיטפש

 וחבטנש ,םידוהי תובבר-תובבר ןילופבו הניארקואב םיררוצה ידימ ולפנ 1654 דעו

 דבלב הניארקואב .םשה שודיק לע ,םתוצירע תונברקכ ,םאטבל ןיאש םייוניעב וטחשנו

 האושה יגורה םידוהיה לש דמאנה רפסימל רשאו .דוסיה דע וברחנ תוליהק 300-מ הלעמל

 רפסמב םיטקונ םיטיעממה .תוקולח תועדה ירה ,(ט"תו ח"ת תורזג :היורקה) תאזה

 .שפנ 600.000 רפסימב םיבקונ םיברמה וליאו שפנ 0

 ילאמשה רבעמש וז ,הניארקוא לש הקלח תעירק התיה לימח ןדהוב לש ודרימ תואצות

 תוצראה זוכיר לש ךילהתב ,זאמ .תיראצה היסור לא החופיסו ןילופמ רפיינד רהנל

 .הנליו לש וז לע הבקסומ די הרבג תויבאלסה

 ןדהוב לש ופוספסאש ,ט"תו ח"ת םינשה תוארוממ ולצינ אטילב לארשי תוליהק

 תנשב .ןהילע םג האושה החספ אל תוערואמה ךשמהב ,םרב .הירע לא עיגיה אל לימח

 התעמ םיכמתנ םהשכ ,ןילופ לע םיקאזוקה ידודג ולע בוש ,תוברקב הגופה רחאל ,4

 םג ,הלוכ הניארקוא תא היסור לא חפסל תנמ לע שטיבוליאכימ יסכלא ראצה תואבצב

 תא םג ודירמה םיקאזוקהש ,הנבלה היסור תולילג תא םג המעו רפינדל רבעמש וז

 יאיבצממ ץוח ,הנבלה היסור לע הלעש הז בר-ברע תושארב .םינלופה דגנ התייסולכוא

 .םימדה יאמצ ,הקּפַאשֹובירקו ֹוקנינחמ ,אּבַאּבינ ןוטנא "םינָאמָאטַא,ה ודמע יסורה לייחה

 ,בוחיב ,למוה ,בליהומ :הנבלה היסורבש םירעה תחא-תחא םהינפל וסרק 1655 תנשב

 וחבטנ בליהומב .הנדורגו הנבוק ,הנליו ,הדיל :אטיל ירע ןהירחאו קסנימ ,קסבטיו

 םיראשנה תאו טחשנ םקלח קסבטיוב .ראצה תואבצ לש איבצמה תדוקפ יפל םידוהיה

 םידוהיה ברקב יתבר הלהב המק .היסור םינפל םוחלשו תדה תרמהל םוחירכה ,וזזב

 הסונמ המק םירעה ראש לא םיקאזוקה םע ראצה תואבצ וברקתנשמו .הנבלה היסורב

 תא ובזע הנדורגו הנבוק ,הדיל ,הנליו ידוהי .ברעמה ירע רבע לא םידוהיה לש תיללכ

 ,קודורגובונ ומכ תוזּורפה תורייעה יבשוי םידוהיה בור םג ושע ןכ .טומאז לא וסנו םהיתב
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 םיכרדב םיספטנהו םיראשנה וליאו ללשל םהל םשפנ התיה םיטלמנה .תורחאו הצילב ומכ

 .םימחר אלל וחבטנ

 וחבטו םינלופב וכיהו םיקאזוקה ומדקתה רפינדל ינמיה רבעמש הניארקוא תיזחב םג

 .בובל לא םעיגה דע םידוהיב

 הקלח תא לוטיל ידכ תוברקה תריז לא אובל הידיווש תא הנמיז ןילופ לש התסובת

 וכייתשה דנַאלפילו דנאלטסא תויטלבה תוצראה רשא ,10-ה ווַאטסּוג-לרק -- הכלמ .ללשב

 דחי ,הלוכ תא שבכו (1655) הינלופ לא םשמ שלפ ,(ןילופ לא זא הכייתשה -- דנַאלרּוק) ול

 וא יקסבייזדר רלצנקה ומכ ,ןילופ תלוצא ינבמ םיבר .הנבלה היסורו אטיל יחתנ םע

 תא ריגסה ןורחאה הז) ...םידיוושב וכמת ליוויזדַאר שונָאי ךיסנה ,יאנליוה הדובייווה

 םכסה ידיל הנליווב ואב םיסורה :המחלמה תוכרעמ וכפהנ זא .(םידוושה תולייחל אטיל

 תפתושמ הלועפב םינלופה םע דחי וחתפו םהיניב תוברקב הגופה רבד לע םינלופה םע

 .(1658--1656) םידיוושה דגנ

 תלטהב וקפתסה םה .םידוהיב תוערפ ערפ אלש דיחיה דצה וז המחלמב ויה םידיוושה

 ומלישו םהל םינמאנ םידוהיה ויה ןכלו .תוליהקה תא דאמ לדליד רשא ,םהילע שוביכ-סמ

 ,ךכ-רחא הלודג הרצ םהילע טימה הז רבד .לטוהש יפכ ,דוגנ לכ אלב םידיוושל םהיסמ

 הסובתב םתפרח תמקינ תא ומקנ םה .םהירע תא ררחשל םינלופה ובש רשא תעב

 תועורזב וטחשנ םידלי ,םירבא-םירבא םחתנהב וטחשנ םישנא :םידוהיה ןמ -- הסונמבו

 ...םייח םהב ופרשנ תסנכה-יתב לא םיטלמנה ,וסנאנ םישנ ,םהיתובא

 (1660 תנשב) הלא יתש ןיב םולש תירב התרכנ ןילופמ םידיוושה תגיסנ רחאל דימ

 תרזענ םעפה איהשכ ,הניארקוא תא הדיל ריזחהל הרטמב היסור דגנ םחלהל הרזח ןילופו

 םתגיסנבו הנבלה היסור תא שוטנל וצלאנ םיסורה .םיכרותל ףופכה ,יאמירקה ןאחה י"ע

 המחלמ .תוחיצרו סנוא ,הזיב ,דושמ (1660) הצילבו קודורגובונ ,(1659) הדיל ולבס בוש

 .הנש 13 ךשמל הקיספהל ומיכסה םידדצה ינששכ 1667 תנשב המייתסנ וז םד תבוקע

 ילאמשה ורבעשכ ,רפינד רהנה לש ומריז יפ-לע ,םיקלח ינשל תקלוחמ הראשנ הניארקוא

 .ןילופ לא ינמיהו היסורל חפוס

 הדמשוה הנורחאה וז .הניארקואו אטיל ,ןילופ תודהי לע האוש וטימה ולא תויונערופ

 םיבר ,הסחמ אלל וראשנ םיבר .תופגמהו בערה ודעצ תוברקה תובקיעב .ברה הקלחב

 רשא .םיאמירקה םירַאטַאטה תודבעל םיקאזוקה י"ע ורכמינ םיבר .םהיבורקמ וקתינ

 יפסכבו םפסכב היכרותב םהיחא י"ע ודפינ םה םש .אטשוקב רכממל םידבעה תא וליבוה

 ירבק תא םשפחב םיכרדב ודדנ םיבר .דנלוהבו הילטיאב רשא תוידוהיה תוליהקה

 םהיבוש ידימ ולאגנש ויה ןהמ .םישנל םיקאזוקה י"ע ופטחנ תובר לארשי תונב .םהיבוהא

 .םישבוכה ןמ ותמדא ררחיש רשאכ ,ןילופ ךלמ רימיזק-ןאי לש ווצ יפ לע

 ו

 תומחלמה םע ט"תו ח"ת תוריזג בקעב תיחרזמה הפוריא תודהי לש המויאה האושה



 43 התליהקו הרייעה תודלותל

 תרדחהל ומרג ,ןקלחב וא ןתומלשב לארשי תוליהק 700 וברחנ ןיטעבש ,ןכמ רחאלש

 תויזה תורבגתהב זא אצמינ הז שפנ-ךודכידמ ידיחיה טלפמה .המואה בל לא שואיה שגר

 .המואה םויק ךשמה םצעל הווקית לכ ספאב הנורחא תלחות תניחבב ויהש ,ןירותסמ

 ימימ דוע ןמזה תוקוצמ בקעב םעה שואיב המחנכ ןירותסמה שמיש ברעמה תודהיב

 היוטיב תא האצמש הלואגל ההימכה הרבגתה רודה תודהיב .היציזיווקניאה תישאר

 םעה ירוסי תביסל הבושת הנתנ רשא ,תונושה היתוטישל הלבקב הלולכה ן"חה תרותב

 יבחר לכב םיקומע םישרוש התכה רתסינה תרות .חישמ ילבח אלא םניאש ,םתילכתו

 יבושיח י"ע םיתעה קוצב םימוחינ הב אוצמל תנמ לע הב וגה םיברו תיבאלסה הלוגה

 םעה יטושפ םג םא יכ ,תובישיה ירוחבו םינדמל םינבר קר אל הב וקסע .*תואלפה ץק,

 .םידיגמו םינשרד יפמ רהוזה ירתיסב םהיתועידי ובאש רשא

 ,המצע ןילופב לארשי להקב תואתבשה תוטשפתהל הירופ עקרק הניכה רתסינה תרות

 ואצמינ תואתבשל .אטילב םג תצקמבו הנבלה היסורב ,הילודופב ,ןילהווב ,הנטקהו הלודגה

 ברה ,לשמל ומכ .וב םינד וננהש ,הז ריזאב םג ולעפש םירשכומ םיציפמו םינלומעת

 הברה םירפס רביחש ,בולקשב ד"באו מ"ר היהש ,הפי ןרהא 'רב לארשי 'ר לבוקמה

 ,אטילו ןילופ ירע הברהב רבע אוה .דועו "לארשי תראפת, ,"לארשי רוא, ומכ ,הלבקב

 תסנכה יתבב שרדו אנזופו ןילבול ,קסנימ ,קצולס ,קודורגובונ ,הנדורג ,הדיל ,הנליווב

 ורבדש קפס לכ ןיא ."רתסינה ךרד, פ"ע תושירפב גהנתה םג אוה .הלבקה ירפיס פ"ע

 אלש גהנ רשאב .הב תואתבשה תא שרד םגש חינהל רשפא .הצילב ישנא לא םג עיגה

 תא תוכזל ידכ ,הנטק איהש ןיבו הלודג איהש ןיב ,הלא וידודנב הליהק לכ לע גלדל

 .אובל הבורקה לאוגה תאיב לע םימוחנ ירבידב הלואגל םיגרועה

 היהש ,הנליוומ ףרוצ לישה 'ר היה ןסיירבו אטילב תואתבשה לש ךוותה ידומעמ דחא

 היה ךכל ףסונ ךא רוזאבש תוליהקב דדונ ףיטמ היה אוה םג .בתכבו הפ-לעב הל ןלומעת

 -יבתכמ םג .רימזיאב םקש חישמה ךלמה תודוא האובנו *תולגתה, יבתכמ ץיפהל הברמ

 תוחדינה תורייעב להקה ישארל ףרוצ לישה 'ר חלש םיקפקפמה םינברה דגנ רתסלפ

 םיפוסיכ אלמ חור-ךלה ,ןפוא לכב .הצילב ק"קב 'ה להק תעידיל ועיגהש יאדו םהמו .רתוי

 םייאתבש םיאתו קסנימל קסניפ ןיבש בחרמב דאמ םירכינ ויה צ"שב הנומאו םייחישמ

 תוליהק דועבו םינולסב ,הצילבב ,קודורגובונבו ולאה םירעה יתשב ומייקתנ םייולג

 ,הנדורגבו הנליווב -- םיבורקה הרותה דומיל יזכרמבש ,הדבועה תורמל תאז לכו .תוכומס

 םהיתולילג יבחרב הסיסתה תא ןסרל ולדתשה הטירוטואו העפשה ילעב םיחקופמ םינבר

 .תוזרופה תואתבשה ינמאנ תא וחידהו

 םיינוציקה םיגוחב ומרג תיבמופה ותומלשאתה רבדו יבצ יתבש לש ריפחמה ןולשיכה

 תקמעהל וא ,וז וכרדב הכילהלו תודהיה ןמ תושאיתהל וא : תועפות יתשל ותעונת לש

 םהרבא 'ר לבוקמה 17-ה האמה עצמאב לעפו יח םינורחאה ברקב .תויחישמה תויזהה

 ןודינה רוזאבש תורייעה לכ ינפ לע רבע רשא דדונ ףיטמ הז היה .הנליו שיא ,יקנוק
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 חישמה לש ותד תרמה תא שרפמ היה אוה .ותומלשאתה רחאל צ"שב הנומאה ןיינעב שרדו

 ךרוצל אתקימע אריבל הדיריו םירוסי תלבק לש השעמכ ,י"ראה תלבק פ"ע דוס ךרדב

 דילי ,ךאלמ םייח לבוקמה ןוקיתו הבושתל ףיטה יקנוק םהרבא םע דחי .אמר ארגיאל הילע

 ,צ"שב הנומאל ףיטה ךכ בגאו ר"דשכ ןילופל רזח אוה .היכרותב בר ןמז בשיש ןילופ

 תא םיקהש ,דיסחה הדוהי 'ר לע הבר העפשה סחיל שי םהינשל .ותד רימהש יפ-לע-ףא

 ."השעמ ישנאו םידיסחה, לש השדחה תכה

 הצבולדיש הרייעה שיא היה (א"סת'ה--ח"צש'ה) יולה דיסחה הדוהי 'ר לבוקמה

 .הברה םידימלת שכר אוה ,ןודינה ונרוזא תוביבס לכב ותפטה ןורשיכב .הנדורגל הכומסה

 דבלב תיביספה הנומאה רשאב ,צ"שב הנומאל ופיטהש םיעבשומה םיאתבשה ךרדכ אלש

 תנתינה ,הבורקה הלואגב תיביטקא הנומאל דיסחה הדוהי 'ר ףיטה ,הלואגה תא השיחמ

 תא תברקמה ךרד דועו .ןירוסיבו תוינעתבו ףוגיסב ,הבושת ינוקית תרזעב בוריקל

 ידימלתו םילבוקמ םבור ויה םיקהש "םידיסחה תרבח,ב .שדוקה ץראל הילעה -- הלואגה

 תודיסחה םוק ינפל בר ןמז גיהנהו םהל לגיס אוה ?"םידיסח, םשה תא .םיקהבומ םימכח

 .ט"שעבה חסונב

 ןיבש ידוסיה לדבהל וניבה אל תויחישמה יוליג לכמ ודרחש הנדורגו הנליוו ינבר

 'ר עסמ .ותרובח תאו ותוא ופדרו תואתבשה יחיפס ראש ןיבל דיסחה הדוהי 'ר תעונת

 לע עסמה .ךאלמ םייח 'ר לש ותכרדהב 1701 תנשב ןגראתנ לארשי-ץראל דיסחה הדוהי

 הילדג 'רל) "םילשורי םולשל ולאש, רפסב ראות ייתואקתפרהו ויתויושחרתה ,ויישק לכ

 'ר ויחאו רעצילעב אנכש"םולש 'ר ויה י"אל הלועה הרובחה ישנאמ םיינש .(ץיטאימיסמ

 םיבר םע ךרדב ופסינ םהינש .הצילב -- םתדיל םוקמ פ"ע ךכ הארנכ וארקנש ,ףלוו-לדוי

 .םירסח ךכ לע םיטרפו םירחא

 תא ואר בוש םינוילעה ןאמינה יפוחו אטיל ירעו "ןופצה תמחלמ, הצרפ 1700 תנשב

 ודילגה םרטש לארשי תוליהק .םידיוושה דגנ וז המדא לע םימחלנה יסורה ראצה יסגלק

 .םיסכנבו םדאב ולדלדתנ םגו ודרחנ בוש תומדוקה תומחלמה ןמ םיקומעה םהיעצפ

 ןסכס ךלמ ינשה טסוגוא םע תשלושמ תירב היסור ךלמ 1-ה רטפ תרכ 1700 תנשב

 זירט עוקתל התיה רטפ תרטמ .הידיווש ךלמ 12-ה לרק דגנ קרמנד תּוכלמ םעו ןילופו

 12-ה לרק ,ימלועה ןקתפרהה ."הפוריא רבע לא היסורל ןולח עורקל, כ"יעו יטלבה םיל

 תא שוטנל קרמנד תא חירכהו ןגהנפוק דיל םיה ךרדב תחנ תוברקה ףאושו הזועתה שיא

 ךרד ןילופ לא דנאלפילמ רדחו הינוטסאבש הרָאוואנ רצבמב הכיה אוה םיסורה תא .תירבה

 הדיל ,הצילב ,קודורגובונ תוליהקו םינוילעה ןאמינה יפוח ושבכנ 1702 תנשב .אטיל ןופצ

 .שוביכ-סמ ימד ןיליקתו ןיבט םספרטמל ולקש

 וזכרתה הנליוו תא םרבעבו רטפ ראצה תולייח םידיוושה תארקל ומדקתה חרזמה ןמ

 הפרעמ הנדורג תא ףיקהל ענ 12"ה לרק .הברעמ וסנ םירעה ידוהי בורשכ הנדורג דיל

 םשמו קסירב לא ךרדב ,הפיקע ךרדב וגוסנ םה .הניארקוא רבע לא םיסורה וגוסנ זאו
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 לרק הכיה םייתניב .לבוקו קסירב ידוהי םהמ ולבס וז םכרדב .בויק לא לבֹוק ריעה ךרד

 ותאיגש תא ותוואגב הגש אוה תאז רחאל .היסור םע תירבה ןמ קלתסהל םצליאו םינלופב

 ריעה דיל .םיקמחתמה םיסורה רחא ופדרב הניארקוא ךות לא רודחל קימעהו תילרוגה

 דגב רשא ,הפיזמ ,הניארקוא לש (ביצנה --) "ןאמטה,ה לרק ךלמל רבכ הכיח הבאטלופ

 127ה לרק ףגינ הבאטלופ דיל הדבכ הכרעמב ,1709 תנשב .םידיוושה לא חפסינו םיסורב

 .היכרות לא טלמנו הפיזמ םע סנ אוה ברקב עוצפו

 תוצראה תא השכר איה :רתויב תוריהזמ תאזה המחלמה תואצות ויה היסור ליבשב

 לא אצומ ריעכ גרובסרטפ תא ,השדחה הריבה תא הדסי איה ,דנאלפילו הינוטסא תויטלבה

 רוטארפמיאכ זרכוה *לודג,ה רטפ -- הכלמו ,תורסיקל המצע תא הזירכה איה ףוסבלו םיה

 .(1721 .ש)

 תללוהמה הדוצמהש ,הדבועה התיה "ןופצה תמחלמ, תאצות ירה ,ונרוזאל סחיב וליאו

 אל יכ םא) הילע ורעתסהש םירצ הברה ךכ לכ ינפב הכ דע הדמעש וז ,הדיל ריעה לש

 הסרהנ ,(1694 תנשבו 1659 תנשב ,1655 תנשב םיסורה תולייחמ ריעה תא הליצה

 הראשנו המקוש אל איה זאמ .(1702 תנשב) 12-ה ?רק ךלמה תואבצ י"ע לילכ הברחנו

 .רצבמ ריעכ הדמעמ תא הדיספה הדיל ריעה .הנברוחב תדמוע

 סרה םהילע הטימה "ןופצה תמחלמ, ירה ,הצילבו קודורגובונ ,הדיל ידוהיל רשאו

 .םיפסונ לודלידו

 ןתוא ונינמ רשא ,ןודינה רוזאב 17-ה האמב וללוחתהש תויגארטה תויושחרתהה לכ

 ,אלפי אל ןכ לעו .ילכלכה וחוכ תא וטיעמהו רוזאב םידוהיה רפסמ תא ולדליד ,'ה קרפב

 ינפל םייתנש) 1664 תנש איה ,ד"כת.ה תנשב םושר אצמינ "אטיל תונידמ דעו, סקנפבש

 עיגהו רבטצנש ,םוצע בוח "דעו,ל תבייח הצילב תליהקש ,(יבצ יתבש יפל "הלואגה תנש,

 בוח ,"דעו,ה תפוקל המוד בוחב העקש קודורגובונ תליהק םג .םיבוהז 2.092 לש םוכסל

 .םיבוהז 2.600 ךסל עיגהש

 ךכ .הכותב תללכנה אטיל םע ,ןילופ ידוהי בצמ בטוה אל 18-ה האמב םג םרב

 שדוחב 17-ב .ןילופ לש חרזמה תולילגב תוטיחשו תוערפ וכרענ בוש 1744--1741 םינשב

 תנשבו ,הצינימישט הרייעב םידוהיב וגרהו םידרמתמה םיניארקואה ודדש 1741 יאמ

 "םינאפ,ה דגנ הנבלה היסור ירכיא וממוקתה 1751 תנשב .ןמואו באלסיטסמא ידוהיב 4

 ,הנסארק רפכב וררוגתהש תוידוהיה תוחפשמה לכ תא וטחש ךכ בגאו םתוא םיאכדמה

 הבור היונב התיהש ,קודורגובונ ריעה הפרשנו שאב התלע ןהה תומוהמב .הצילב דילש

 וחילצהש קודורגובונ ידוהיו .אטילו ןילופ לש ןהיתורייע ראש תמגודכ ,םיצע-תורוק הלוככ

 .לכ רסוחבו ינועב וראשנ םהיתושפנ ליצהל

 .טעמב ךא לדג םרפסימו שפנבו שוכרב אטיל-ןילופ ידוהי ולבס 17-ה האמה לכ ךשמב

 םידוהיה רפסימ דרי 18-ה האמה עצמאב .הלולת הדירי דרי םרפסימש תומוקמ ויה ךא

 ...שפנ 288 לע לכה ךסב דמעו הצילבב
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 תובקעב החקלתהש ,הפירחה הבירמה ןמיסב ונרוזא תודהי לע הרבע 18-ה האמה

 ,קסנימל הנדורג ןיבש ךרדה עצמאב תנכוש הצילב .םהידגנתמל םידיסחה ןיב תקולחמה

 םידגונמה תווצקה ינשמ הילא ועיגה תועדהו תונומאה ; קסבטיוולו הנליוול הווש קחרמבו

 .דחי םג הלאה

 תא .אטילב תידומלתה תונדמלה יזכרמ םהה םימיב ויה הדיל םע הנדורגו הנליו

 --1720) א"רגה ויוניכב עדונה ,ןמלז-המלש 'רב והילא 'ר ןואגה םירה הנליו לש הנרק

 וידימלתו ויחילש תועצמאב הדשה ירעב םג רידאהלו הרות לידגהל גאד אוה .(7

 'רו שריה-יבצ 'רב רזעילא 'ר םג ונמינ תונדמלה ילודג לא .הרותב םילודגהו םיברה

 אוה ,בייל-הירא 'רב ל'דוד 'ר םהמע הנמינ הדילבו .הנדורג ינברמ ,דניקסיז רדנסכלא

 'ר תונברה אסכ לע זא בשי קסניפב .(םעב ארקנ אוהש יפכ ,"רעדיל רעד, --) "יאדילה,

 קחרה הנירקה הלא לכ לש םתעפשה .א"רגה לש םיקהבומה וידימלתמ ,םייח 'רב רודגיבא

 .הנטקה הצילבב םג המרב עמשנ םלוקו םהיתונוהכ תומוקממ קחרה

 ויחב ט"שעבה תא שמיש רשא ,לידנמ-םחנמ 'ר קסבטיווב בשי ,אסיג ךדיאמ ךא

 ןיב הנמינ ידאלמ ןמלז-רואינש 'ר ןואגה .* 'ץירזיממ דיגמה,ל רבחו דימלת ךכ-רחא היהו

 תושפנ תושעל ידכ רב-בד 'ר ,דיגמה לש ותוחילשב ךלה לידנמ-םחנמ 'ר .וידימלת

 -חרואל רשא םג ,תודיסחל ףיטהו שרדו לילגבש תורייעה לכ ינפ לע רבעו תודיסחל

 הנליו ומכו קסנימ ומכ ,םירעבש תויסנכה יתבב שרד אוה .הליפת יגהנמל רשא םגו םייח

 ,הינלייובונב ,היוויאב ,ןי'זולוו י"עש ביינשיווב רקיב אוה .תונטקהו תוחדינה תורייעב ףאו

 ,קודורגובונב ותויהב ,הצילב לע גליד אל יאדוובו .הנימשואב ,ץילירקב ,קודורגובונב

 תופירחב ףיקתהל ומצעל השרה םג אוה .הז ףיטמ לש תויפרגואיבב רכזינ אל המש יכ םא

 ..ותחילס שקבל ךכ לע שרדינ ךא ,הנליוומ ןואגה תא

 העמשנ ותרות תפטהו הבורקה הנבורב עבק תבישי בר ןמז בשי רב"בד 'ר דיגמה

 "ןילרק ישנא, תורובחו ונרוזאב תושפנ 'השע ןילרקמ "לודג,ה ןרהא 'ר .רוזאה לכב

 ידיסח, תורובח םג ונגראתנ ןכ ומכ .המצע הנליווב םג וליפאו הברה תומוקמב ונגראתנ

 .קסבטיוומ לידנמ-םחנמ 'ר לש ותושארב ,הנליוובו קסנימב * 'ץיריזימ

 -םייח 'ר לש ותושארב ,הנדורג דילש רודמא הרייעה התיה תודיסחל בושח זכרמ

 -םייח 'ר לש וייח ימי לכ ךשמב םייקתהש זכרמ ;ןילרקמ ןרהא 'ר לש ודימלת ,אקייח

 .םבר ,אקייח

 קסניפ םירעב בר וירוענ ימיב היה ,"לארשי לש םרוגינס, ,קחצי-יול 'ר ברה

 ורומ תוארוה יפל .םסרפתנ הב רשא ,בושטדירבב ד"באלו ברל לבקתנש ינפל ,בוכיליזו

 היה אוה .תודיסחל ףיטהו הביבסה תורייע לכב רבע אוה ,'ץיריזיממ דיגמה -- וברו

 תבריק ךמס לע ינא רעשמו קודורגובונב ,'זיווסינבו רימב ,שטיבוקשודארבו 'ץשידורוגב

 .הצילבב םג -- וללה תומוקמה



 47 התליהקו הרייעה תודלותל

 לע תתשומ ד"בח לש ףעוסמה ןוגריאה עודיכ .הביבסב הלעפ תידבחה תודיסחה םג

 -- "םיעיפשמ/ו םייפסכה םיעצמאה ףוסיאל -- "םיחילש, ;"םיעיפשמ,ו "םיחילש,

 אקוודו .תורייעה לכבו רוזאה לכב ,רפכל רפכמ ,ריעל ריעמ ודדנ הלאו הלא .ןויערה תצפהל

 .םינכוסמ חוכיו-יבירי םש םהל ןיאב ,הבר הכרב ואר תוחדינבו תונטקב

 "םיניינמ, םהל ושעו לילגהו קסנימ ריעב םידיסחה וברתנ (1790) ן"קת תנשב

 "ןיינמ, דסונ הנליווב םג .םידגנתמל םהיניב ביר היהו ."תודעוותה,לו הליפתל םידחוימ

 םשמו קסניפב םידיסחה וברתנ ג"נקת תנשב .לאפר 'רב ריאמ 'ר דיגנה תיבב ,רתסב

 .הצילבב םגו קודורגובונב "רתס-יניינמ, ומקו הביבסבש הדשה ירע לא םתעפשה העיגה

 ישארל םהמ ושענש דע ,הפיקת הכ םידיסחה לש םדי התשענ רוזאה תומוקממ המכב

 םייח 'רב רודגיבא 'ר ד"באה תא קסניפב תונברה אסכמ וחידה םה ד"נקת תנשבו .להק

 רודגיבא 'ר לש הטירוטואהש ,הדבועה תורמל תאז לכו .ינפקותו ףירח דגנתמ היהש

 ; קסניפ ריעה תביבסב רשא תוליהק םישולשב םיניינעה ולהנתה ויפ-לעו דאמ הבר התיה

 ותוא ררועו הנליווב והילא 'ר ןואגה לא זא הנפ רודגיבא 'ר .הז ללכב הצילב תליהקו

 ,תטשפתמה תודיסחה דגנ תצרמנ הלועפל

 יתש לש תושגנתה עקר לע תובירמו תוקולחמ הצילבב םג ויה האמה עצמאב

 .הזמ -- תודגנתמה יזכרממו ,הזמ תודיסחה יזועממ הילא ומרז רשא ,תודגונמה תועפשהה

 האמה עצמא דעו .תוגלפתהה ןמ הליהקה תא ליצה הרייעה יבשות ןיב טועימ םתויה קר

 הלע אלו .םידיסחה לש "םניינמ, םג הצילבבש לודגה נ"כהיב דצב םייקתנ דוע 19-ה

 הב הכעד ןמזה ךשמב םלוא .חסונ הזיא יפל ,םידיסח ןימ הזיא לש -- עובקל ונדיב

 ןכ ומכו םיל רבעמ ףאו תולודגה םירעה לא הרייעה ינב לש הריגהה בקעב םתוליעפ

 ,הטיאל הכעד םידיסחה תוליעפ ...תפדורה תודגנתמה ילודג דצמ תומרחהו תוחדהה בקעב

 .המלענו המלאנ

 ח

 הלבקה לא היטנה ןמ .וזמ וז דאמ תונוש ויה לארשיב ןירותסמה תועונת תואצות

 העונת ,דיסחה הדוהי 'ר היה הברו הרומש "השעמה ישנאו םידיסחה, תעונת םג החמצ

 השרח רשא ,ט"שעבה לש ושרדמ תיבמ תודיסחה םג ןכו .לארשי-ץראל הילעל המרגש

 םג החמצ הלבקה עקרק לע .,אסיג ךדיאמ ,םרב .לארשי חור תא הרפמו קומע שירח

 .ונמעל תויגארט הכ ויה היתואצותש ,תיאתבשה היזהה

 בקעי תעונת התיה ,יבצ יתבש ירחא הנש האמ התלגתנש ,תואתבשה יחיפסמ תחא

 תעונת .ירויפיפאה-ילותקה חסונה יפל תורצנל תינומה הליבטל ןילופב המרגש ,קנארפ

 הישנא ,הידממ ,הרועיש לע םיצממ םיטרפ ונידיב ןיאו ,יפוס רקחמ הרקחנ אל קנארפ

 הלוצא יראותל 18-ה האמה עצמאב וכז םידמתשמה ןמ המכו המכש ונל עודי .םתירחאו

 ולדבתה אל קנארפ תכ אצוממ םיִאטכאילשה .םינושה אטילו ןילופ תולילגב תואלחנלו
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 הרבחה ברקב ינשה רודב וללובתה םא יכ ,צ"ש לש "הָמְנְד.ה תמגודכ ,הרוגס הדעל

 .ידוהיה םרוקמ תא חיכשהל ולדתשהו שממ םינלופל בשחהל דאמ וצמאתה םה .תינלופה

 םיאצומ ךא .ונזוחמב תיָאקנארפה י"ע שרחנש שירחה קמוע המ ,םיעדוי ונא ןיא

 קנארפ ישנאמ םתבצחמ רוצש ,קודורגובונל הצילב ןיב תוזוחא ילעב לש רכינ רפסמ ונא

 יבשותמ המכ לש םהיתומש ונינפל םילועו םיפצ תומלעהו תויושחכתהה לכ תורמל .ותדעו

 יאצאצכ -- דוסי ילב אלו -- םידשחנה וא ,תונמיהמ תויודע פ"ע םיעודיה ,רוזאה

 .םידמושמה םיָאקנארפה

 לעב ,הצילב תברקב ,ינַאיניל רפכה דילש ותזוחאב ,האמה תישארב בשי ,לשמל ןכ

 88201 52ץ2020006940 | רוטיזופמוקהש ,(!יקסבונועמש --) יקסבונאמיש םשב הלחנ

 הזוחא לעב לע .ויאצאצמ היה -- ןֵפֹוש רחאל ןילופ יניחלמ ילודגמ -- (1937--1883)

 היהש ,52ז0061 2109221600102 .םירמומה תכ ישנאמ שיא לש ודכנ היהש ,רוריבב עודי הז

 דלונ ,קודורגובונ לילג תוקיתע לע תוסמ רביחו אוהה ןמזב עדונ ינלופ ףארגוירוטסיה

 יבושחמ המכ לש יתחפשמה םאצומ לע ןד אוה ויבתכב .הצילב תבריקב ותזוחאב יחו

 המלש 'ר תיב לא סחיתמה ,ולש ואצומ תא תחא הלימב ףא ריכזה אל לבא ,הביבסה

 .תכה ישארמ -- ,ל"גס

 רפכה דילי | ,גםהז26] 106022541 ןקיטסימה"ףוסוליפה לש ואצומ אוה דאמ לפרועמ

 ותראפתב לארשי תא תוארל התייטנ לע ,ותרות לכמש ,(1878--1799) ץֶאיניוושוטנַא

 הטישה, ,ותטיש .יטסיקנארפ-יאתבש ןירותסמ לש ףירח חיר ףדונ ,תינידמהו תינחורה

 -- הבר הדימבו ,תינַאירּולה הלבקה לש תינלופ הסיפתל "םוגרת, אלא הנניא *תינַאיבֹוטה

 ןחלופ ,רשבה לע חורה ןוטלש לש תודוסי הללכ איה .דיסחה הדוהי 'ר חורב תודיסחל

 ךותמ ףוגיס ייח ,הרהט לש תוליבט ,(שחלב תרמאנה ךא) תובהלתה ךותמ הליפתה

 תלואגלו "תולגתה,ל הכורד היפצו םיהלאה תורזגל העינכ ,הוונע ,"ינא,ה תולטבתה

 םישיא המכו המכ הדצ תאזה "תודיסח,ה .הלוכ תושונאה םע דחי ,(! ידוהיהו ינלופה) םעה

 םידוהיה ןיבמ .וירחא אבה רודה ינבמו ונמז ינבמ תינלופה הבשחמה םלועב םילוגד

 רימהש ,תעדונה םיסיפדמה תחפשממ ,הנליו שיא ,םָאר ןושרג וירחא ררגנ םיללובתמה

 ומצעל לגיס תודהיה לאו םידוהיה לא יקסנאיבוט לש וסחי תא .1842 תנשב ותד תא

 .(1855--1798) 'ץיבקצימ םדא -- יבאלסה םלועה יררושמב לודגה -- ורבח

 םיסחיתמה םיכמסימה לכ תא ותומ ירחא ומילעה 'ץיבקצימ םדא תחפשמ ינב ,עודיכ

 רשא תיבב אצמנה (1956-ב דסונ) הנליווב ,ומש לעש ןואיזומב .ררושמה לש ואצומ לא

 ךכ .וירוה תדילו ותדיל לע םיכמסימ ןיא ,(1822) "הנייזַארג, המיאופה תא םייס אוה וב

 םולצת אצמנ םפזע לאומשע ר"דה רקוחה ידיב .תונשנו תורזוח תוינפ רחאל םשמ ינועידוה

 .ררושמה לש ורוד ןב אוהש ,וק'זדוח דראנואיל עדונה ינלופה ןוירוטסיהה לש ותודע

 הליצא החפשממ 'ץיבקצימ לש ויבא; :ולא תורוש 1834 תנשב םשר ינלופה ןוירוטסיהה

 עריא הזה רבדהש רמאנ םאו ..."רצנתהש ידוהי אצוממ ויבא; : ףיסוהו "הדימא יתלב ךא
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 ותד תרמה תנש יכ ,אצוי ירה ,(1798 תנשב) ררושמה לש ותדלוה ינפל םינש 35-כ ךרעב

 םה) םיטסיקנארפה תכ לש םתורצנתה תנש איהש ,1760 תנשל ךומסב העריא באה לש

 איבמ םיטסיקנארפה לע ורפיסב םולש .ג 'פורפה .(1763 תנש ןיבל 1759 תנש ןיב ולבטנ

 ,רמוא הווה) 1838 תנשמ '21/26016106 261/ט082 065 1306ת!תטזמפ ןותעה פ"ע העידי

 ודוד תיבב רקבל גהונ 'ץיבקצימ היה ותודליב יכ ,תרפסמה ,(! ררושמה ייחב דוע אציש

 -- ודוד ,(תויתואה רוזיפ םג ולשמו ,.צ.כ.י תרעה -- ויבא דצמ ודוד -- הארנכ) ידוהיה

 .(17.9.1965 "בירעמ,ב ;"רוכבה חאה לארשי, :רזל .ד האר ךכ לע) ...ותד רימה אלש

 וליפא קפסב לטומ םויה דעש ,תאזכ תידוסי הדימב ודמשוה 'ץיבקצימ תיב יכמסמ

 תודע ןמצעלשכ ןנה ,וללה תונווכמה הקתשההו המלעהה ,םרב .ררושמה דלונ וב ,םוקמה

 םירתאמ םירקוחה בור .ררושמה לש ידוהיה אצומה תא תורשאמה ,דאמ תכמסומו תינלוק

 םיגייתסמהו .הזמ קודורגובונו הזמ הצילב תברקב ,ץייבוסוא רפכה דילש הזוחאב ותדיל תא

 הרייעה דיל וא ,הצילב הרייעה דיל :דבלב הביבסה ןויצב םיקפתסמ ,רפכה םש תעיבקב

 .קודורגובונ

 ,הנוכנ לע ונל עודי .רסוחב תויוקל ןה ףא הילע תועידיה ירה ,ררושמה םאל רשא

 תודע םג הנשי ךכ לע .קנארפ תדעמ רמומ לש ותב התיה יקסבייאמ תיבל הרברב ומאש

 ררושמה -- ודידי לש וירבד יפ-לע יקצינארב ירבַאסק ןזורה תאז בתכ .תכמסומ תינלופ

 תאמ "הבושת חתפ, רפסה לש ינלופה ומוגרתל רביחש המדקהב רבדה תא םסרפו ,ומצע

 יתש ןיב, :רזאל .ד האר) .הנש האמ ינפל סירפב אציש ,גרבסוש עשוהי ר"ב לאירבג 'ר

 "תכ,ה ישנא וגהנ ,םתודמתשהל ןושארה רודב ,עודיכ .(5.2.1965 "בירעמ,ב ,"תומשנ

 ייקסבייאמ, םשב םיאור שי ..דבלב םמצע ןיבל םניב ןותיח ירשקב םמצע ליבגהל

 .הצילב תביבסבש ,ירַאדנֹוּב רפכל הכומסה ,"הקבייאמ, הזוחאה לא תוסחיתה

 בקעי לש תכה אצוממ הרקמב איה םג ,לודגה ררושמה לש ותשא םגש ,ןייצל ןיינעמו

 ןיטאהור הרייעה ןמ רוש עשילא 'ר ןקזה הב ןושארו שארה היה קנארפ תדעב .קנארפ

 םשה לש ינלופ םוגרת אוהש ,יקסבולוו םשב וינבו אוה ארקנ םתורצנתהב .הילודופבש

 ;יקסבולוו קשיצנארפ םשב ותליבטב ארקנ ,המלש -- ,רוש עשילא 'ר לש ורוכב ונב .רוש

 ,יקסבונאמיזע הזוחאה לעבל האשינ ,הירמ -- ותב .ומצע קנארפ לש ודובכל -- קשיצנארפ

 התניגנלו תננוחמ תינרתנספ התיה וז הירמ ,בגא .ליעל והונרכזה רבכש ,הצילב תביבסמ

 'בירעמ, : .ל .נ) התיג .וו .י -- לודגה ררושמה -- ראמייוומ ןקזה הנממ לעפתה םגו ןיזאה

 םדא לש וקיח תשאל התיה הקסבונאמיש הנילצ איה .הקסבונאמיש לש התב .(5

 .'(ץיבקצימ

 'ץיבקצימ םדא חלש רשא תוציקעה תא ןה העודי הדימב םיריבסמ הלאה םיטרפה

 תיחישמה הלואגה ןויער לא ול היה רשא ,יטיתפה סחיה תא ינש דצמו ,םידוהיה רבע לא

 .הזב הז םירושק םארש םימעה ינש לש ;דחי םג םינלופה לשו םידוהיה לש

 לע הקיתשב רובעל םירוטפ ונא ןיא ,הצילב תביבס שיא 'ץיבקצימב ונא םיחישמ םאו
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 םימעפ המכ הצילב תרכזנ ויבתכמבו ויבתכב .לדגו דלונ הב ,הפיה הביבסה תא ותבהא

 טעמ ךא ומגרות "שואידת ןאפ,ל טרפ .תירבעל .םיקומע היגלאטסונו הביח ישגירב

 .דבלב תומוקמ המכ הזב איבנ ןכלו .לודגה ררושמה תוריצימ

 .הריטעמהו הלודגה *ןילופ תוכלמ, תמייק התיה אל רבכ "שואידת ןאפ, ימיב

 ןואילופנ ידסחב "השראו תוכיסנ, תא קר וריאשה הלו היתונכש ןיב וקלוח היתומדא

 תורסיקה ימוחתב תאצמנ התיה המצע הצילב .ויפנכ לצב התסח תוכיסנהש ,תפרצ רסיק

 ןאפ, הלילעה-תריש לש יעיבשה רפסב .תיאשראווה תוכיסנה לובגל בורק הנכשו תיסורה

 ברחב תולעל םאה ,הלאשב ,ייזבוד ינבמ םיאטכאילשה ןיב חוכיו ראותמ "שואידת

 םיצינה ינפב ורבד אשונ םכחהו בוטה לקנעי ידוהיהו .ץילפוס תיבמ םבירי דגנ הפולש

 ,ביבאל תוכחלו תוניתמב גוהנל ץעימ אוה .תורעסנה תוחורה תא טיקשהל ידכ חומה ימומח

 : רמוא אוהו .םיסורה דגנ אובל הדיתעה ,ןואילופנ אבצ תשילפל

 יתיהש ארז יל תומחלמ ,ידוהי ינא..

 ;"תיאר לובגל דע םידוהיו ,הצילבב

 ,הנח הנסוסול תודג לע יתפרצה יכ ,םירמוא

 ,הנשה ביבאב ץורפת דוע המחלמו

 (םובנטכיל .י םוגרת) * ..אופיא אנ-וכח

 ארקנה ,ףונה-הפיו םיתובע תורעי רוטעה ,קומעהו בחרנה םגאה אצמנ הצילב תברקב

 תומוקמ המכב םירכזנ המה .הז םשב אוה ףא ארקנה רפכ ןכוש ויתודג לע .* יזַאיְטיווס,

 םרוזהו הנדורג דיל וילא ךפתשמה ,ןאמינה לש ולבוי ,"השּוא, רהנה םג ."שואידת ןאפ,ב

 תנכושה ,"םגאה תכלמ, רבד-לע הדגאל .המיאופב רכזנ אוה ףא ,'זאיטיווס רפכה דיל

 ."הקנא'זאיטיווס, םשב האלפנ הדלב 'ץיבקצימ שידקה ,וימימ יקמעמב

 תיאטילה-תינלופה הלוצאה ינב ובשי תובחרנה םהיתוזוחאב ,הצילב תוביבסב

 םייונפ םמצע םהו .םידבעושמה םירכיאה לש םפכ תדובעמ םינהנהו בר רשוע םיעפושמ

 םהמ םיבר ןכל .תילאוטקלטניא תוליעפלו םיעדמל םג ךא קשח-יפשנל ,דייצל רסמתהל

 .עדמ ישנאו םירפוס ,םיאנידמ םהיניב ויה .ןילופ לש הימי ירבדב ומסרפתנ

 ורבח היהש ,(1847--1787) ובייפייז רפכה דילי ,טו'צייצ ןאי תא ריכזהל יאדכ םהמ

 םידומילה תונשמו קודורגובונב ס"היבב םהידומיל תונשמ 'ץיבקצימ .א לש ודידיו

 לשמ םע-יריש לש תינלופל םמגרתמו םסנכמ ,םפסוא הז היה .הנליווב הטיסרבינואב

 רפכה דילי ןאז שמות תא ריכזהל יואר ןכ .ןבלה-יסורה בינב ורבוחש ,םירכיאה

 תודלב רבחמ ,תיטנאמורה הלוכסאה לש ררושמו רפוס היהש ,(1855--1791) היצשילדייס

 רקוח לש םהיתומש תא ןייצל יואר .'ץיבקצימ .א לע תרכינ העפשה עיפשהש ,תוריטסו

 רבקנו 1856-ב רטפנ) ץיווכוב ןאירולפ ףוסוליפה לש ,יקסבוביד באלסידאלו ר"דה ,עבטה
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 רקוח לש ,ןאטייר שואידת טוירטפה לש ,קאסרוק ןאילוי ןקסעה לש ,(וביראד רפכב

 .התבריקבו הצילב תביבסב ולעפו ויה םלוכ .'ץיבייקשומ לאומס -- תוקיתעה

 ט

 ינועמקהו יאנוטיסה רחסמב הצילב ידוהי וקסע ינלופה לשממה תומי לכ ךשמב

 יתב ילעבו ש"ייה יקיפמ ,תוינסכא ילעב ויה םה .םיכומסה םירפכב תולכורבו םתרייעב

 ןיב םידמועכ .תוכומסה תוזוחאה ילעבל םירכוחו םיכוותמ ,םירוסרס ושמיש םה .חזרמ

 דוע םילצונמה תאנשל הרטמ ושמיש םה ,םידבעושמה םירכיאה ןיבל ץירעה *ץירפ,ה

 ,תורידנה ,תויודרמתהה ימיב רתוי ונכתסה כ"יעו םמצע םילצנמה תאנשל רשאמ רתוי

 םג םיאטכאילשה לשו םירכיאה לש םהיכרצ וקפיס םה םילועמ הכאלמ ילעבכ .םנמא

 םהידסחל םינותנ ויה םה ,םעבט יפל םייתורירשה ,תוזוחאה ילעב לש םליצב םיסוחכ .דחי

 םיתעל רשא ,םיקנופמה םיליצאה לש תונועגשהו תוסירפקה לכב דומעל ויה םיכירצו

 ילכלכה ,יטפשמה םדמעמ .ישונאה םדובכ יוכיד ידע םוליפשהו םהב וללעתה תובורק

 םיקוח .םהב םידורה םיליצאה לש םתוכפכפהל ןותנ היהו ביצי היה אל םלועל יתרבחהו

 לש םבצמ היה הזכ .תוחפ -- םימעפלו רתוי םיתעל ,םתוליעפ תא םילבוכ ויה םיליבגמ

 1793 ,1772 םינשב ,הירטסואו היסורפ ,היסור י"ש ןילופ תקולח ףס לע הצילב ידוהי

 .תיראצה היסור לא ןילופ לש התיברמ תאו אטיל לכ תא החפיס הנורחאה הקולחה .1795-ו

 הלא לש םנורשכ רסוח הלגתנ דימ ,םיסורה לש םנוטלשל הלוכ אטיל הרבעשמ

 םישדחה תונוטלשה ואצמ אל ךשוממ ןמז ךשמב .תיביטארטסינימדאה תכרעמה ןוגריאב

 לא הכייתשהש ,הצילבו .םקלחב ולפנש םילבחה תלהנה רדסהב םהילגר תאו םהידי תא

 .ךלפ ריעכ הזרכוהש ,םינולס לא החפוס הליחת -- ,הנממ הלודגה התוחא -- ,קודורגובונ

 םע) הצילבו םינולס ריעה לש ךלפה תרטע הלטוב ,1797 תנשב דוע ,המ ןמז רובעכ ,םרב

 הנליו תולילג תוגזמתה י"ע בכרוהש ,"אטיל, ךלפ אוה ,שדח ךלפ לא החפוס (קודורגובונ

 ךלפ לצופ 1801 תנשבו ,זרפומכ רהמ שיח הלגתנ הז רודיס .בחרנ דחא ךלפל הנדורגו

 .הנדורג לא וחפוס קודורגובונ םע הצילב ; יאנליווהו יאנדורגה : םיכלפ ינשל "אטיל,

 ןיב קחרמהש ,הדבועה תורמל תאז לכו .קסנימ ךלפ לא ןהיתש וחפוס 1842 תנשמ לבא

 ןיב קחרמה ןמ שילשכ אוה -- הנליו ךלפל תיזוחמה ריעה -- ,הדיל לא קודורגובונ

 החפוס 1801 תנשבש ,הדיל וליאו ...מ"לק 151,50 הנממ הקוחרה ,קסנימ לא קודורגובונ

 .הנליו ךלפ לא 1842 תנשב החפוס ,הנדורג ךלפ לא זוחמ ריעכ

 לשב ירפכ ולפנ רשא םישדחה תולילגה ןעמל תושעל ץמאתה אל שדחה לשממה

 םקיחרהלו םידוהיה תעפשה תא םצמצל תונויסנ המכו המכ השע דימ לבא .ותושר לא

 םישוריגה תפוקת הליחתה .םידוהיה לש תילכלכה םתוליעפ תא כ"יע טעמלו םירפכה ןמ

 יאלוקינ רסיקה לשממ ימיב ,ךכ .תורוד הזמ םהב ובשי רשא ,םירפכה ןמ םידוהיה לש

 ,ליעל םימעפ המכ רבכ רכזוהש ,הנסארק רפכה ןמ םידוהיה ושרוג ,(1855--1796) 1"ה
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 דצב תוכאלמ לע םתסנרפש ,תוחפשמ תורשע המכ וב ויה .הצילבל ןכשה רפכה אוה

 וצלאנ םישרוגמה םידוהיה .םיחמק תניחטל הנחט תקזחהו תוקריו תוריפל תוניג דוביע

 ןמ דימתל ןקורתנ רפכהו הלטבאה תאו תופיפצה תא ןהב לידגהל ,םירעה לא רובעל

 .םידוהיה

 לע םג .תוזוחאה ילעב ידימ תועקרק תרכחה רוסיא י"ע הצילב ידוהי ועגפנ ןכ ומכ

 םירתיהה םע םירוסיאהו תולבגהה .הרתוה תאז לכב כ"חאש ,רוסיא תרזג הרזגנ תואקדנופה

 לש םתורירשו הנוילעה תודיקפה ימורמב תבשנמה חורה יפל םיתעל ,הזב הז ופלחתה

 רקיעב הנווכ ותוליעפו ,"להק,ה תוכמס המצמוצ ןכ ומכ .(ךלפה ילשומ) םירוטאנרבוגה

 וא ,"הסקאט,ה סמ ומכ ,םידוהיה לע ולטוהש םידחוימה םיסימה תייבג תרטמל

 הליחת סמה תייבג .םידוהיל רכמנה ,רשכה רשבה לש וריחמ לע לטוה הז סמ ."הקבורוק,ה

 ; "הסקאט-לעב, ; ארקנ רכוחהו םידיחי םידוהיל תרכחנ התיה כ"חא ,"להק;ה לע הלטוה

 הובג רוטיפ סמ לטוה ןכ ...הסקאטה-לעב דמעמ לש הערל שומישל םוקמ ןתנ רודיסהו

 םניאש םירחוסה לע לטוהש הזמ הובג רועישב רוחסל האשרה סמו ,אבצה תדובעמ

 ןילופ ירעב קרו ךא םידוהיה לש םתבישי ריתמה ,"בשומה םוחת; גהנוה .תירב ינב

 תובשיתההו התמדאב תוזחאה ןמיסב הדמעש ,(הניארקוא) תימורדה היסורבו אטילו

 .שממ היסור יבחר לכב םידוהיה לש עבק תבישי הרסאנ ךא ;הירעב

 תבריקב םג ושחרתה ,1812 תנשב היסור לא שלפש ,תפרצ רסיק ,ןואילופנ תומחלמ

 ,ברעממ תושילפה בורב ומכ) םתשילפ תעשב ןאמינה תא םיתפרצה וחלצ הדי לעש ,הצילב

 תעשב ,םתסובת רחאל וללוחתנש תוברקה ןכו .הבקסומ לא םכרדב ,(םימדוקה תורודב

 םידדצה ינשמ תושיגנ הלבס תידוהיה הצילבו .הצילב דיל ושחרתה ,השיבמה םתגיסנ

 .העורפה םתסונמ תעב ולכי רשא לככ וזזבש ,םיגוסנה םיתפרצה ןמ דוחיבו

 לע ןושארה יאלוקינ רסיקה תיילע םע האישל העיגהו הרבג הצילבב םידוהיה תקוצמ

 םע עדיש לכ לע התלעש ותריזג תא רזג אוה ותורסקתה םע דימ .1825 תנשב ותוכלמ סכ

 אבצה תדובעמ םידוהי רטופה ,רפוכה סמ לטוב 1827 תנשב .היציזיווקניאה תומימ לארשי

 רשא םירחוסה ינבל טרפ ;םהירוהל םידיחיה םינבְלמ טרפ ,תיללכל התיה סויגה תבוחו

 ילעבל טרפו ,(הנשל לבור 1.000 הז דעב םימלשמה --) "הנושארה הדליגה, דמעמ םהל

 .שדוקב םישמשמל טרפו ,הלועמה םתכאלמ רשוכ לע הדועת ילעב הכאלמ

 וילע היה סויגב בייחה .תופוצר םינש 25 םהה םימיב ךשמנ אבצב תורישה םצע

 ךכ .43 ןב ותויהב תורישה ןמ ררחתשמ היהו הנש 18 ול ואלמ רשאכ תורישל בציתהל

 תורישל םיפי ואצמנ אל םיסייוגמה 18 ינב לארשי יריעצש אלא .םייוגה יבגל םג היה

 םידלי יאבצ תורשל סייגל הליע שמיש הז ץורית .הנידמה תפש תא םתעידי יא לשב ןיקת

 -וטנאקה, ידליל הקזחא-תיב יורקה דסומב "םכנחל, הליחת תנמ לע ,הלעמו 12 ליגמ

 יסנרפ .םיסייוגמ לש העיבק הסכמ סויגה תכשלל איצמהל לטוה הליהק לכ לע ."םיטסינ

 ובייחתנ ומוקמב ,דחא רסחי םא ;הסכמה אולימל תישיא םיארחא ויה ויאבגו וינבר ,להקה
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 םויק יא לש הרקמב םיסייוגמ םמצע תויהל : תדמועו היולת הריזגהשכ ,המכ יפ סייגל

 לע .הרסח דימת האצמנ הסכמהו םהידלי תא םיאיבחמ ויה םירוההו .םישרופמה םיאנתה

 8 ינבכ ,תוקונית םדועב ,הנחבא אלל םידלי םיפטוח ויה םיריכשה סויגה ידיקפ ןכ

 קיחמ ךר ליגב םידלי עורקל התיה הריזגה תרטמ ...סויג ירב םהש םהילע םידיעמו

 רימהל ערב םאו בוטב םא םחירכהלו םתד יגהנממ םקיחרהל ,תיעבטה םתביבסו םהירוה

 םידודגה לא םיחלשמ ויה אטיל יכלפ יסייוגמ ראש םע דחי ,הצילב יסייוגמ תא .םתד תא

 תא םילימב ראתל ןיא .לרוא ירה תודרומב ,המק רהנה תפש לעש ,םרפ ךלפב םינוחה

 ,יסורה "דוד,ה הז ,"הקדאיד,ה ידסחל םינותנה הלא לארשי ידלי לש םהירוסיו םלבס

 ,בלגמה ,טושה עוייסב תאז השוע היה אוה .רצנתהל המכסה ידיל םאיבהל היה בייחש

 וכז אל הצילב ידלימ םיבר .הלפשההו יוכידה ,ףוגה ייוניע ראשו תיתטישה הבערהה

 -תימואלה הרכהה רשאכ ,ליגב ופטחנש רחאל ,רכנב םתקזחה תונש 35 רחאל םתיבל בושל

 ,בערב ,רוקב םיכרדב ותמ רתוי םיבר .דליה שפנב שבגתהל הקיפסה אל דוע תיתדה

 רורחישל וכז םהמ דאמ םיטעומ קר ..."תדלומל תורש,ה לש תפותה ירוסימו תולחמב

 .םידוהיכ םרורחיש םוקמב רוגל ורתוהו הדימעה ליגב

 שולש יפ ףאו םיינש יפ רועשב םיברתמ זא ויה םייוגה יסולכוא ללכש העשב ,ןכ לע

 םא !םינש האמ ךשמב קר םיינש יפ הצילבב םידוהיה לש םרפסמ לדג ,הנש 30 לכ ךשמב

 קר דמע אוהו 1847 תנש לש הריפסבו םרפסמ לדג ,שפנ 288 םרפסמ היה 1765 תנשב

 .שפנ 544 לע

 הלטוב ,םיטסינוטנאקה תפיטח לש היציזיווקניאה תונש 30 רחאל ,1856 תנשב

 םידוהיהו ,דובעשה ןמ םירכיאה לש םררחשמ ,2-ה רדנסכלא לש ותורסקתה םע הריזגה

 .אבצה יתורשל סויגה יקוח תניחבמ םייוגל וושוה

 רשא ,םהיאכדמ .םיסורה דגנ םינלופה תויודרמתהל םישידא ויה הצילב ידוהי

 ליעפ קלח וחקל ןהיתשב לבא .1863 תנשב -- ,אבה רודב הלחש ,וז ןכו 1830 תנשב וצרפ

 הררוגתהש תינוריעה תינלופה היסולכואהו הביבסה לש םיינלופה תוזוחאה ילעב דאמ

 םיספתנה םיממוקתמה ונודינ ,תודירמה יוכיד רחאל םימעפה יתשב .קודורגובונ זוחמב

 המירחה הלשממה םהיתוזוחא תא .ריביס תוברע לא שוריגל ; תולגל םהידהואו הילתל

 -יתב רהמנהו רמה םציק לא ואב ךכ .יסורה רטשמה ידדצממ םיליצאל ,הרסמ וא ,הרכמו

 תוחפשמ .הביבסה עקרקב הרועמהו תיתשרותה ,תישרשה תינלופה הטכאילשה ןמ םיבר בא

 תורייעה ךותב רשא תודימה יתבבו תוזוחאב תורוד ךשמב ובשי רשא תינלופה הלוצאה

 רשא ,הצילבב רשא האנה המוחה תיבו .ואב בורקמש תושדח תוחפשמב ופלחתנ ,וללה

 םיצאפה ,םינויפיצסה ,םיליביזדרה ומכ ,םש-יעודי םיינלופ בא-יתב תורוד הזמ ובשי וב
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 ,יטלב ןורב --- ,ןייטשנגטיוו רטפ לש ותושרל 1880 תנשב רבע הז תודימ תיב ,אהייפס ינבו

 .דנאלרוקב ובשיתה רשא ,זנכשא יאצוימ

 .תורסיקה לש ילכלכה גושגישה בקעב היסור ירעב תשורחה חותיפ לחה וז הפוקתב

 יבשות ןיבמ םיבר וכשמ םהו קוטסילאיבבו הסידואב ,השראוב ,זדולב וצצ תשורח יזכרמ

 ירע לא תורייעה ןמ ,הנידמה םינפב הריגהל המרג תאזה העפותה .תולדלודמה תורייעה

 לשב ,לשממה י"ע ןגרואש ,80-ה תונשב רבגש םידוהיב תוערפה לג .תוחתפתמה תשורחה

 תרבגומ הריגה ויתובקיעב איבה ,םזיראצה דגנ תינכפהמה העונתב םידוהיה לש ברה םקלח

 יפוח לא םלזמ שפחל וגילפה היסור ידוהימ תובבר-תובברש תעב .השדחה תשביה לא

 .תובאה ץראב םהלשמ תדלומ םהל רותל תודדוב תואמ ולע ,קרוידוינ

 דעו ,1847 תנשב הכרענש ,תמדוקה היסולכואה תריפסמ םינש לבוי ךשמב ,ןכ לע

 אצמנ ,וז הנשב .דאמ טעמב ךא הצילב ידוהי רפסימ לדג ,1897 תנשב השדחה הריפסה

 רפסימו .247.636 -- קייודמב ; שיא ןוילמ עברל בורק קודורגובונ זוחמ יבשות לכ רפסמ

 תנשב רשא ,המצע הצילבב וליאו .םהמ 14907כ הווהמה ,34.918 -- םכותב םידוהיה

 תא טיעמהל ידכ .דבלב םידוהי 679 קר 1897 תנשב הב אצמנ ,םידוהי 544 הב ויה 7

 תא םג הרייעה לש םיבשותה ללכ לא הריפסה תעשב תושרה החפיס ,הלא לש םזוחא

 הכותבש םידוהיה 679-ש ,םיבשות 1.686 ךס הצילבב ונמינ ךכו .םיכומסה םירפכה יבשוי

 .םיבשותה ללכ לש תוחפל 75% וויה םה השעמל יכ ףא ; ןיסולכואה ללכמ 40,390 קר וויה

 תייסולכוא התנמ ,טלחהב םינמיהמ ךא ,םיימשיר יתלב תורוקמ פ"ע 1905 תנשב ,ןכש

 שיא 750-כל העיגה הכותב םידוהיה רפסימש ,דבלב םיבשות 1.000-כ קר המצע הצילב

 .השאו

 19-ה האמה ףוסב רבכ .הצילב ידוהי ברקב םג םידדצמ ואצמנ הלכשהה תעונתל

 ברקב תעד ץיפהל ךרוצה לע .התורפיסב םיארוקה הנידמה תפש יעדוי םיבר הב ואצמנ

 תירבעה הפשב היסורב םידוהיה ינותיע -- "ץילמה,בו "למרכה,ב תובר בתכ לארשי ינומה

 -- ןמז רחאלו .קודורגובונ שיא היהש ,יבכרה והילא םהרבא םכחה ,םהה םימיה לש

 קודורגובונב הבישיה ךינח ותויהב דוע .גרובסרטפב הטיסרבינואב הצרמ רוסיפורפ

 גוחה תוחישל .היתוביבסבו םריעב הלכשהה יציפמ ,םימדקתמ םיריעצ גוח וביבס טקלתנ

 לש היצאפיסנאמאה לע תומולח דחי ווטו הצילב הרייעה ןמ םג םיריעצ םיאב ויה הזה

 .תמדקתמו הרואנ תודהי לעו תויוכז ןויוויש לע ,היסורב םידוהיה

 עדונה ,ןיקפיל לארשי 'ר אטיל תודהיב ףיטהו לעפ 19-ה האמה עצמאב ,םתמועל

 תזמ תודיסחל דגנ-לקשמכ ,תודהיב "רסומ,ה תעונת תא ללוחו הגה אוה .רטנלס יוניכב

 תומלתשהה התיה ותרות ירקיע .ךדיאמ -- תוללובתהל המרגש ,הלכשהה תעונתלו

 הפאש ותעונת .רוביצהו דיחיה ןוקיתו (םנמא ,הנותמ) תושירפה ,דיחיה לש תירסומה

 תיב ינומה לש תירסומה תּולעתהל ףחד תתלו םייתדה םייחב ןואפיקה לע רבגתהל
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 הז רקחמל תוירפיס דסי ,רסומה תעונת רקחל תורובח-תורובח ןגריא אוה .לארשי

 תודגנתהב הלקתנ ותלועפ .וז המגמ תולעב תובישי זכו הליפתל "ךאלביטש,ה דידלע

 יפל תולודגה תובישיל .הקזחתנו םהילע הרבגתה םג לבא םהירמש לע םיאופקה םינברה

 "םיארסומה תבישי, ,תיאנבוקה "הקדובולס, לש ולא ונמינ ,"םישורפה תטיש, ,ותטיש

 ,קודולא'ז ,רימ ,קושישייאבש ולאו ,הנליובש "תישורפה, ,ןידאר ,קצולס ,זלטבש

 ,הצילב ינבמ ישמה-יכרבא לע הבר העפשה התיה הנירחאה וזל .קודורגובונו ןי'צו'צש

 לא ןהינב תא תוחלוש ויה הצילב ידוהי לש תובוטה תוחפשמה .הב ודמל םבור רשא

 הרות םדמלב םירוענה תונש בור תא וליב םה םשו הכומסה קודורגובונבש הבישיה

 ,הטישה דסימ לש לכשה-רסומו החכותה תואלמ ויתורמיא תא םיעמוש ויה םה םש .רסומו

 בצמב תוראשהה ןמ ער ןיאש ;תולעתהל ףואשל םדאה ךירצ, :ומכ .טנלס לארשי 'ר

 : וא "1 תולעתהלו וב תולעל םדאה תבוחו םלוס תניחכב םה םייחה, :וא ..."אוהש-תומכ

 ךרדכ תויחלו םישועש ךרדכ תושעל ,םיכלוהש ךרדכ ךליל רשאמ לודג אטח ןיא;

 טוט סע  יװ ןָאט ,ךיז טייג סע יוו ןייג זיא דניז רעטסערג רעד, --) *! םילהנתמ םייחהש

 .(.."!ךיז טבעל םע יוו ןבעל ,ךיז

 ,ץיוורוה (לחי) ףסוי 'ר ברה המרב אשנ רסומה תעוגת לש ינוציקה הלגיד תא

 .הצילב ידוהי ייח לע התעפשהו התרות תא הנירקהש ,קודורגובונ תבישי לש הדסימ

 .היתושירדבו הב דומעל לוכי רוביצהש ,הנותמ התיה ללכ ךרדב "תיארסומ,ה תושירפה

 וז .לזוי-ףסוי 'ר ףיטה ןהל רשא תורזנתההו ,טעמכ תינפגסה תושירפב ןכ ןיאש המ

 וז .דבלב ךרד-תמימתו בל-תרשי רקיעב איהש ,הקודא תודהי םיקהל קר אל הפאש

 -ףסוי 'ר .הפורצהו הרוהטה תוירסומה רוביגל םוי-םוי לש ידוהיה תא ךופהל הפאש

 התא בייח ,רבגתהל לוכי ךניא םא, :דמיל ("קאדארהאוואנמ,) קודורגובונמ לזוי

 : בשוח יניא םלועל, :וא .("! רעבירא ןעמ זומ ,רעבירא טינ ןעק ןעמ זא, --) "! רבגתהל

 זיא סע זַא, --) "! הנללסא ינא -- ךרד ןיא םא; :ןכו ."? ץוחנ םאה :אלא ?רשפא םאה

 לזוי-ףסוי 'ר תעפשה התיה הלודג .(?ןטערטסיוא סע ךיא לעוו -- ,געוו ןייק ָאטשינ

 האנ םייח-חרוא תיינקהו תודימה רוהיטל תובר התשע יתרות .הצילב ידוהי לע ץיוורוה

 ףאו םיבורקה תומוקמה ראשבו הצילבב ,וריעב הרבחהו החפשמה ייחב ,טרפה ייחב

 .םיקוחרה

 הרותב לודג אוהש בר הצילב לש הברכ ןהיכ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 לעב םג הז היה .קינדור שובייפ-םלושמ ר"ב ףסוי 'ר אוה ירה .תולעמב םלשומ ידוהיו

 ןיזולווב ךנחתנ .בארט ריעב ה"לרתב דלונ .תופי תודימ לעב שיא םגו לפלופמ הכלה

 שריה יבצ 'ר ,הנליוומ ןהכ המלש 'ר :רודה ינואג י"ע הארוהל ךמסנ .הנבוק ללוכבו

 אוה .תיאנבוקה הקדובולס לש הבר ,יקסבשטינוד השמ 'רו ,הנבוקב ד"בא ,'ץיבוניבר

 .קוטסילאיב י"עש קודורוה ריעה לש ד"בא ברה תיבב ,השעמל הכלה ,הארוהל ךנחתנ

 רבחמה-לעב ,ןַאזרעװד לש ד"באה ,ילבא םהרבא 'ר ג"הרה לש ותדכנ תא השאל אשנ
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 ר"ב ףסוי 'ר .(הנליווב ,םאר סופדב ספדנש תוינשמל שוריפ) "ןתיא תבהא, רפס לש

 .הליהקה ייחו הרותה תעידי םודיקל הצילבב תובר השע םלושמ

 ידוהי ברקב םיכמותו םידדצמ הל ואצמינ תינויצה העונתה לש הימי תישארב רבכ

 להונ רשא הנדורגבש ינויצה דעוה י"ע םיצפומה םילקשה תמישרב .םיטעמה הצילב

 םילקש 62 הצילב ידוהי י"ע ונקינ 1902--1901 תנשבש ,ןייוצ ,ל"ז הפי בייל ידי לע

 הרייעה יבשות רפסמ זא היה םאו .(םילשוריב יזכרמה ינויצה ןויכראה תודועת יפל)

 אוה רפסמהו .םילקשב ודייטצה םידוהיה ללכמ 8/2%)-ש ,רמוא הווה ,םידוהי 750זכ

 התוא ורכמנ ,ינויצה דעווה לש ובשומ םוקמב ,המצע הנדורג ריעב יכ בל םישב ,םוצע

 ...םילקש 102 קר הנש

 .הנושארה םלועה תמחלמ תוחקלתהל המרגש ,ובייראסב היריה התרונ 1914 תנשב

 תנש דע .הינמרג רסיק 2-ה םלהליו תואבצ י"ע רוזאה לכ שבכינ רבכ 1915 תנשב

 הזמ לודג לודליד לבא .התייסולכוא תא הלדליד המחלמה ,הצילבב םינמרגה ולשמ 8

 רחא דימ תינלופה-תיקיבשלובה המחלמהו 1918 תנשב יטייבוסה רטשמה בוציי םע אב

 ךא ,הרפאמ המקש תיאמצעה ןילופ תואבצ י"ע הצילב השבכנ 1919 לירפאב 19-ב .ךכ

 ירעשל עיגה תע .ןילופ דגנ הזעה ותפקתהב םודאה אבצה הילא רזח 1920 ילויב 19-ב

 .ןילופ תואבצ י"ע הצילב הררחוש 1920 רבוטקואב 1-ב .ותסובת תא לחנ םשו השראו

 ןכ לע .דוחייב תידוהיה הצילבו ,ללכב הצילב לש תפסינה התדיריל ומרג ולא תומחלמ

 ,הרייעה יבשות ללכ לש 32% ןהש ,תושפנ 483 קר תידוהיה הצילב התנמ 1921 תנשב

 680 הב ויהש תעב ,1900 תנש תמועל -- הלאו .םיבשות 1.500-מ הלעמל התנמ רשא

 .תימשיר יתלב הריפס יפל 40%7מ הלעמל וויהש םידוהי

 החוורה תמועל ,הצילב ידוהיל החוור ואיבה אל תשדוחמהו תיאמצעה ןילופ ימי

 -ךסמ, תבריקב הנכש רשא הרייעה .תויזכרמה ןילופ ירע ידוהיל האב רשא תיסחיה

 -היסור ירע לא ןילופמ רבעמ ךרד שמשל זאמ הלדח יטייבוסה-יסורה לובגה לש "לזרבה

 םרג רבעמ-ריע לש ןורתי ןדבא .יאצילבה רחסמה ירכועב התיה לובגה תמיתס .הנבלה

 ,םירגבתמ ויהש םיריעצה ,םוקמה ינבמ םיבר .התסנרפב רוסחמלו ינוציחה הרחס תדיריל

 םאו םיבורק םא ,םירחא תומוקמב םלזמ תא םהל שפחל םיכלוהו םניק תא םיבזוע ויה

 .םיל רבעמש תונידמל ףאו םיקוחר

 הצילבו שדחמ ןילופ הקלוח ,בוטולומ-פורטנביר םכסה תובקעב ,1929 רבמטפסב

 ךשמב הזה ריפחמה םכסהה ןילאטסל דמע אל .תיטייבוסה הנבלה-היסור לא החפוס

 םינש 3 רובעכ רשאכו .רלטיה תואבצ י"ע הצילב השבכנ 1941 תנש ילויבו ,בר ןמז

 אצמינ אל ,תיטייבוסה היסור תואבצ י"ע שדחמ הצילב השבכנ ,1944 תנשב ,רתויו

 ...דחא ידוהי ףא הרייעב
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 יקציווס .מ .א

 ל''צז יקסנישבש רעב-בוד ברה ןב ןמחנ 'ר

 אוצמל היה רשפא ,הברחו הדודש תבכושה תידוהיה הפוריאב ,לארשי ירע לכב

 .םילענ םיסופיטו םילודג םישיא

 תורודב לארשי ילודגמ דחא היהש .הינבמ דחא לע האג תויהל הלוכי הצילב ונתריע

 .יקסנישבש ןמחנ 'ר ומשו

 יחטש לכ ול ויה ןיריהנ ןכא .המכחב ןהו תוקדצב ןה ,הרותב ןה שיאה היה לודג

 םגו ,היתוטיש לכל םיניבה-ימי תורפס ,הינוג לכל הקיתעה תורפסה ,ונמע לש תורפסה

 .הימרז לכל השידח-השדחה תורפסה

 ,דומלתה ,הנשמה ירפס .יתויתוא יפל טעמכ ,הפ לעב ותוא עדיש ך"נתה רפס ןמ

 םהב קוסעל תועש םוי םוי שידקמ אוה היה ,וישרפמו *ךורע ןחלש,ה דעו ד"וסה ,שרדמה

 טע, תא חקול ,ותנשממ ררועתמ םואתפ היה םעפל םעפמ .האלפנ תוזכרתהבו תוקמעב

 ,ההגה וא ןוקית הזיא תוריהזמהו תוריעזה ויתויתואב ,רפסה-ילושב ,ול םשור ,ולש "זואה

 .תישירח תיאלע המיהנ קר תעמשנ ויפמשכ ,ודומלב קמעתמ בושו ודי לע טעה תא חינמ

 -ימימ בהזה-תפוקת לש רקחמה-ירפס רתיו ם"במרה לש "םיכובנ הרומ, רפסה ןמ

 טעמכ הלכשהה תפוקת תישארמ למכורק ןמחנ יבר לש "ןמזה יכובנ ירומ, דעו םייניבה

 .הקומעו הרורב העידי עדי םלוכ תאו םהב קסע אלש רפסו רבחמ היה אלש

 ,לזיוו ץרה-ילתפנ לש "שדק-תפש יריש,ו ל"בירה לש "לארשיב הדועת, םירפסה ןמ

 יקסבוחינרשט ,קילאיב לש םירישהו ,יקסנלימסו ץרפ ,ןמשירפ ,יקסנלומס לש םירופסה דעו

 ךותל גפס אוה .תואלפנה םהיתוריצימ הבורמ האנה הנהנו ארק םלוכ תא -- ,רואינשו

 לכמו תופוקתה לכמ ונתורפס לש הלענהו בוטה לכ תא השודקה ותמשנו רוהטה וביל

 ."שדח;ה ןיבו "ןשי,ה ןיב הריתס םוש האר אל תוריהבה ויניעבו ,תורודה

 ויה תימלועה תורפסב םג אלא ,הבחר ודי התיה תורודה לכמ ונתורפסב קר אל ךא

 הנושה התורפס תאו הירוב לע תיסורה הפשה תא עדי אוה .תוקומעו תובורמ תועידי ול

 ותוישיא לע תובהלתהב רבד אוה ךיא ונממ יתעמש םימעפ המכ ,ינרוכז .הפנעהו
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 יקציווס .מ .א 00

 ,יוטסלוט הזה "יוג,הש ,ךל עדת, :יל רמא םעפ .יוטסלוט לש םייתורפסה ויתונורשכו

 עיגמ אוה םהב ויתוריציב םיעטק םנשי, :ףיסוה אוה ."םלועה יקידצו ילודגמ דחא היה

 -- עודיה ורפס תא ארקת רשאכ .םשל ועיגה תורודה ילודגמ םיטעמש הלאכ םימורמל

 .שארב תורמתסמ תורעשהש הלאכ םיקוספב לקתת "עינעסערקסאוו,

 ילודג לכ תא ריכזמ היה דובכ לש שגרב .תינמרגה תורפסהו הפשה תא םג עדי אוה

 "הטיג, לע רבדמ היה תדחוימ הצרעהבו םיינמרגה םיפוסוליפהו םיררושמה ,םירפוסה

 הינשה םלועה-תמחלמ ץורפב הזה םלועה תא בוזעל ןמחנ 'ר הכז ,ורשאל) *השטינ, לעו

 .(ידוהיה ומעל ינמרגה םעה ללועש המ ויניעב האר אלו

 ל"ז רעב-בוד ברה ויבאל ,ד"ירת באב העשתב (ינורכז יפל) אדיל ריעב דלונ ןמחנ 'ר

 ומצע ויבא קסע "רדח,ה תא בזעשכו "רדח,ב דמל אוה ותודליב .אדיל תליהק ןייד היהש

 לש לודגה תסנכה תיבב דומלל רבע רגבשכ .ותמכחו ותרות בור תא לבק ונממו וכוניחב

 ללכו ,ליכשמ םג היה האריבו הרותב לודג היהש ויבא .הבישיב דמל אל םלועמ לבא ,ריעה

 רפסמ היהש ינרוכז .תיתימא תיתורפס הריצי לכל ותבחו ותבהא תא שרי ונממו ,יאנק אל

 בששכו *ןיסיירפ,ל יבא עסנ הרשע-שלש ןב יתויהב, :תינמרגה הפשה תא דמל אוה דציכ

 ."תינמרגה הפשה תא דמלל יתלחתה ונממ ירבע-ינמרג ןולמ -- הנתמ יל איבה םשמ

 אדילב הרג ותוחא .הירוהל הדיחי תב תוחא ול התיה ןכו ,וירוהל דיחי ןב היה אוה

 הלותבה תא השאל ול אשנ םירשע ןב ותויהב .ורקבל האב םימעפל התיה ותנקז תעלו

 המשו ,הצילבמ (סעקניצ לקנעי הנוכמה) קיצנאראב בקעי 'ר לש ותב ,הכלמ תללוהמה

 -תשא התיה הכלמ ותשא .1940 -- ש"ת 'ה תנשב ותוקלתסה דע וייח ימי לכ תא הליב

 דובכב הסנרפ הזמו -- גירא לש הלודג תונח הלהנ ,רחסמב הקסע הייח-ימי לכו ליח

 הדובעב ,הרותב קסעו הלילו-םוי בשי ןמחנ 'ר הלעב .(םהה םימיב גוהנכ) התחפשמ תא

 ערוה ותנקז תעל לבא ,ותחפשמ ינבל הסנרפ תגאד ילבו שפנה-תולש ךותמ המכחבו

 .הריעה יבשותמ העברא וגרהו הריעה לע םידדוש ולפנתה 1918 תנשב .ירמחה ובצמ

 החפשמה הראשנ זאמו יקסנישבש תחפשמ לש תונחהמ גיראה לכ תא םג ודדש םה

 .לכ רסוחבו םוריעב

 איה רצק ןמז ירחאו ,השונא הלחמ הכלמ ותשא התלח ,הזה לודגה ןוסאה ירחא

 (עקטע) רתסאו עשטנימ ויתונבו חנ השמ -- דיחיה ונב .דומלג ראשנ ןמחנ 'רו הרטפנ

 תודוה .ומויקל םיעצמא םוש ילב ראשנ אוה ןכלו ,הצילבב ורג אלו םיאושנ רבכ ויה

 רנשזריק קחצי 'ר דוחיבו ,םיילמינימה ויכרצ תא קפסל וגאדש ,תומימת םישנ המכל

 חטבומ ןמחנ 'ר היה בוש ,רבד םוש ול רסחי אלש הארו ול רסמתהש (שמש רעד עשטיא)

 ותדובעל רסמתהל ךישמהו המועזה ותסנרפב (םדקכ הולשהו החורה ךותמ אל רבכ)

 לש וחור רבשנ אל ,ימשגהו ינחורה ובצמ הברהב ערוהש תורמל .השודקהו הלודגה

 תיבל םכשה ליגרכ אב אוה םידדושה תולפנתה ליל ירחאש ,וילע ורפיס .הזה קנעה-שיאה

 לע ןיכרבמ ךכ הבוטה לע ןיכרבמש םשכ, לוקב ארקו ןיליפתו תילטב ףטעתה ,תסנכה



 1 ל"צז יקסנישבש ןמחנ 'ר

 העודיה תוקבדה התואב תירחש תליפת ללפתהל דמעו ,"תמאה ןיד ךורב םירמואו הערה

 .םוי םוי ללפתמו דמוע היהש

 ןויצ-ןב 'ר לש ותיבב רוגל רבעו בוזעה ותיבב ומצעב רוגל היה לוכי אל רצק ןמז

 םולשת ילב החפשמ ותיבל סינכהש ,הזכ ןפואב ותיבב רדתסה ךכ רחא .יקציוואליש

 דעבו ןטק רדח קר וליבשב ריאשהו לודגה ותיב לכ תא וז החפשמל רסמ .הריד-רכש

 .םוי:םוי ויתוחורא תא ול םיניכמ םיריידה ויה הז

% 

 ללוכב דומלל ךלהו הדבל הריעצה ותשא תא ריאשה אוה ,ותנותח ירחא הנש

 ךמסוה המשו םיתנש הנבוקב ההש אוה .הנבוקב רשא ןנחלא קחצי 'ר לש םסרופמה

 בתכו הבר הצרעהבו דובכב וילא סחיתהש ,ל"צז ןנחלא קחצי 'ר ןואגה ידי לע הארוהל

 הרותה-ינמכמ לכב ויתועידיש הז תורמל לבא .ול ןתנש "הכימס,ה בתכב תולודג וילע

 שמשל עגר וליפא בשח אל ,רודה ילודגמ דחא ידי לע תונברל ךמסוהשו תובר ויה

 ,ותנקז תעל ,ויפמ םעפ יתעמשש המ ןינעמ .תונברה תא ועבטמ אנוש היה אוה .תונברב

 אוה ףרוחה, :רמא אוה .המחה "טקנאשזעלה, לע רונתה ירוחאמ תסנכה תיבב בשישכ

 שבול יתייה ;ישארב לודג רוק ינא שיגרמ התיבה שרדמה תיבמ ךלוה ינאשכו זע

 רעטניוו רעטלאק א, : רמא שידייב ."בר הזיאל יתוא ובשחיש ינא ארי לבא ,יפרוח-עבוכ

 טלאוו ךיא .פאק ןיא טלעק עקראטש ַא ךיא ליפ םייהא שרדמ-תיב ןופ ייג'כ ןעוו ןוא

 ןיב ךיא זא ןעניימ ךאנ טעוו ןעמ זא ארומ באה ךיא רעבא לטיה ענעצלעפ א ןאטעגנא

 .תונברב לחב אוה ךכ ידכ דע ."ליבר א

 הלודג הנכסו םד קרוי היה ,תפחשה תלחמב ןמחנ 'ר הלח ותנותח ירחא םינש המכ

 אוה םינש יתשש ,ערו יניצר הכ היה ותואירב בצמש ,כ"חא יל רפס אוה .וייחל הפקשנ

 ןמזל ןמזמו םייופא המדא יחופת המכ תסנכה תיבל איבה אוה .םירופכה םויב םצ אל

 אל וביבסמ םיללפתמה) .תצק םעוטו ותילטב בטיה הסכתמ ,הליפתב קיספמ היה

 םסרופמ אפורל תודוה ךא .(ארונהו שודקה םויב ותילטל תחתמ השעש הזב ושיגרה

 ןמזל ןמזמ יכ םא ,הנש םישש דוע יחש ךכ ידכ דע ובצמ בטוה ,הנליומ סוטיט 'פורפה

 ...הריעה ינב לכל העודי התיה ולש הקיריהו) .םד קרוי היה

 תכאלמ תא דמל אוה .ויפכ עיגימ ומצע תא סנרפל ידכ הכאלמ דומלל הסינ ןמחנ 'ר

 .שזדולב רשעתנש קישטנרב תחפשממ ןתשרח לצא ןסקנפ רותב דבעו הירוב לע תונסקנפה

 .יאצילבה תסנכה תיבב השודקה ותדובעל בשו שזדולב *ותדובע, תא בזע הנש רחאל לבא

 אל התוא תונסקנפה "תמכח, תא לבא בזע אוה םירחא לצא תונסקנפה "תדובע, תא

 ,הדובכה ותשא הלהנש ותונחב תקיודמ תונסקנפ להנ אוה הנושארב .וייח ימי לכ בזע

 חיורהל רתומש הממ רתוי ,םולשו סח ,חיורת אלש הילע רמשל .א :םימעט ינש םושמ

 אל .ב ;("תותשמ רתוי רכתשי לא רכתשמה, ל"ז ונימכח רמאמ תא םייקל) ןידה יפל

 ."אניד אתוכלמד אניד, הכלהה תא םייקל ידכ ,"תוכלמ,ל םיסימה ימולשתב ח"וח תומרל
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 ול השמיש ,הקדצמ סנרפתהל חרכומ היהשכ ,ותונח ןברוחו ותשא תומ ירחא םג

 ,לוכיבכ ,יפסכה ושוכרמ *תונובשח השוע,ו בשוי היה דימת .בושחו לודג ןינעל תונסקנפה

 -- זוז םיתאמ,ל ושוכר םוכס הלעש וא ,הקדצה-תפוקמ לבקל ול רתומ םא תעדל ידכ

 ."הקדצה ןמ הנהי לא

 ןידה יפל רתומש הממ רתוי חיורהל אלש ותוריהז לע םירפסמ ויה םיבר םירופס

 התונחב ידימת חוקל היהש ,טיחה יקצאטס ןויצ-ןב 'רמ םימעפ המכ יתעמש .הכלההו

 םירבד, תונקל תוילושה תא חלוש היהשכ םימעפ הברה :אבה רופיסה תא ,הכלמ לש

 םעפבש םושמ ,ףסכ ול ביח אוהש עדיש ול עידומ "ןמחנ, היה ,"הכלמ, לצא "םינטק

 רשאמ רתוי ונממ החקלו ןובשחב *הכלמ, התעט ,הפילחל גירא הנק אוהשכ הנורחאה

 ול בישתש "הכלמ, לע רמוש היה דימתו :ףיסומ היה ןויצ-ןב 'רו .תחקל הכירצ התיה

 ."ולש תונסקנפ,ה יפל ול ךישש המ קוידב

* 

 "םינושאר;ה ילודגמ דחאכ ."םינומדק,ה ךרד התיה הרותה דומלב ןמחנ 'ר לש וכרד

 טשפ) רבד לש וטושפב קמעתמ דימת היה אוה ."לטעשפ,הו לופלפה ךרד תא בהא אל

 םינושארה ילודג לש םהיתוטיש יפל תררובמו תראובמ התיה איגוסהש דע (טרא ןפיוא

 : רמואו ילא הנופ היה םימי המכ ירחאש הרק םעפ אל .ןבלו יקנ רמצכ תרווחמ תאצויו

 טשרע ןוא טראוו א ךאנ ןבעגוצ ךאנ ןעמ זומ טדערעג טסלאמעד ןבאה רימ סאוו סאד וצ,

 ."ןרעוו ראלק ןינע רעצנאג רעד טעוו ןאד

 הקלקלחהו הלקה ךרדב תכלל אלו "הרותב לומעל לדתשת, : רמואו שיגדמ היה דימת

 ץרתלו תוישוק תושקהל םיעדויה םיבר םימכח ידימלת יתשגפ ."ךעלטעשפ,ה לש

 יד ןטישראפ וצ דמאז טימ יוו יוזא -- "םינורחא;ו "םינושאר,ב ךילע קורזלו םיצורת

 טינ ייז ןבייה טרא ןפיוא טשפ םעד סאוו םעד ןופ ץלא ךיז טמענ סאד רעבא .ןגיוא

 ןיא ;ומצע תא תומרלו תולשהל םדאל רוסא ,רקיעה, :רמוא היה דועו .ןסיוו וצ ןא

 לש וטושפ קמוע ךותל תדרי אלש "הכלה, וא "קוספ, הזיא ריאשמ התא םא ןוסא

 ."רומגל הכאלמה ךילע אל יכ -- רבדה

 המ רפסא "תימצע תואמר,מ קחרתמ היה הז לודג םדא המכ דע םיגדהל ידכ

 לש רועישה דיגמ תויהל יתוא ודביכ יתנותח ירחא, :יל רפיס אוה .ויפמ יתעמשש

 םהינפל יתדמל ,תירחש-תליפת ירחא ,םוי-םוי .ןשיה תסנכה תיבב "תוינשמ הרבח;ה

 .רבדב יתקספה ףוסבל לבא "תוינשמה תרימא;ב יתכשמה ,הנש יצח ךשמב .הנשמב קרפ

 יל ראשנ אלו םויה בור תא ינממ החקל "תוינשמה תרימא,ל הנכהה יכ ,התיה הביסה

 דומילב ךישמהל אלו דובכה לע רתוול יתטלחה הז דעב .ילש םירועשה רתיל ןמז

 טינ תוינשמ קרפ םעד ןגאז ןעמ ןעק יוו ,ונ; :שידייב וירבד תא רכוז ינא .תוינשמה

 ןופ ןעמונעגוצ סאד טאה .םישרפמ טימ ארמג קרפ ןצנאג םעד רעירפא ןענרעלכרוד

 רדס ןיימ ןטלאהוצנא טייצ ןייק ןבילבראפ טינ רימ זיא סע ןוא גאט ןופ בור סאד רימ
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 ןפיוא ןעוועג רתוומ ךיא באה ראפרעד ןוא .םירועש עטלעטשעגנייא ערעדנא עניימ ןיא

 ."תוינשמ ןגאז וצ טרעהעגפיוא ןוא דובכ

 תאריב וכרד התיה הככ ,הרותה דומל ךרדב ותונכו ותוקמע ותלודג התיהש ומכ

 ךשמב ללפתהש הליפתו הליפת לכ ."הדובע,ב ותוקבד אילפהל התיה רקיעבו .םימש

 ,ונוק ןיבו וניב יאליע חיש-וד ,שפנה תוממורתה לש הליפת התיה ,םיכוראה וייח ימי

 ףרוחב בשיש העש הרותה דומילב ותוזכרתה חכ לכ תא ץמיא אוה .הבגשנ הריש

 םיחאהו הנמלאה סופדמ לודגה "הנשמ,ה רפס לע ןוכר ("יקנאשזעיל,ה) רונתה ירחאמ

 ןועש,ה די לע שרדמה תיבב "ונולח, די לע ץיקה ישדחב דמוע היהש וא .הנליוו םאר

 אלו וביבסמ לכה חכוש היה זא ,השקו הקומע איגוס וזיאב קמעתמ היהשכ ,"לודגה

 .ותציחמב דמעש םדא םוש שיגרמ היה

 ,הרוהטהו הלודגה ותמשנ התיה ,הליפתב דמעש העשב .ותליפתב היה רבדה ותוא

 קבדתמו תוליפתה תולמב רשקתמ זא היה אוה .שלחהו הזרה ופוגמ תטשפתמ טעמכ

 םורמ ימשדימשל הלועו סט ,םירתסנו םימר תומלועב רשקתמ ןדי לעו ןהיתויתואב

 ."תויתוא,ו "תולמ, "תורמאמ; ידי לע םתוא ארבש תומלועה רצויב רשקתמו קבדתמו

 לכבו ,תע לכב ,םוי לכב שדחתמה תישארב השעמב ףתתשמ ןמחנ 'ר היה העש התואב

 הרק אל הז לודג אלפ ."תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה, רומאכ העש

 ינבמ דחאו דחא לכש העשב ("םימחרהו ןידה ימיע) "םיארונה םימי,ב ןמחנ 'ר םע

 הכורבו הבוט הנשו ,רבעש לע החילס ונממ שקבלו וארובל ברקתהל לדתשמ לארשי

 תיבל תכלל רהממו םיכשמ היה רקוב-רקוב ,םוי םוי ול ליגר רבד היה הז .אבהל

 ףטעתמ "ונולח, די לע דמוע היה ,שרדמה תיבל סנכנ היהשכ רקוב-רקוב .שרדמה

 וז התיה וליאכ ,ותליפת תא ליחתמ היה האלפנו הלודג תובהלתהבו ,ןיליפתו תילטב

 העשב ,תובר םינש ירחא .םלועמ העמש אלו הרמא אלש הליפת ,ויפב השדח הליפת

 תצקמ קר שיגרהלו ןיבהל ליחתמ ינא ,הזה קנעה לש ורכזל הלא םילמ בתוכ ינאש

 .טושפהו-םרה ,ןחלסהו-ןסעכה ,ןמחרהו-ןזגרה הזה םדאה היה לודג המ ,תצקמה ןמ

 .םהמ דחא היה ונלש ןמחנ 'רו ,תורודה לכב הלוגס ידיחי קר וכז הלא םיידוגנ תוחכל

 םירתסנ-םיאלפנ תוחכ באש ןיאמו הפיאמ אלפתמו ,חטשבו ןמזב קוחר וישכע ינא דמוע

 התוא לעו הכרבה התוא לע םוי םוי רוזחל םיכוראה וייח לכ ךשמב לוכי היה ךיא ? הלא

 ,"ףוס-ןיא,ה יוליגו תושדח תוריצי ,"תישארב, תולגתה וינפל ויה דימת הז ךיא ? הליפתה

 ?"ותליחתב ופוס,ש ,הלילח רזוחו רזוחה

 ותליפתב היה םימת .ודומילב היה טושפ .ותוטשפ התיה ותלודגש ינא שיגרמ

 םיבגשנה ,םילענה תוחכה לכ תא ול הנתנ תאז ותוטשפ .ותוגהנתהב היה םלשו טושפו

 -- ודומל ךרד התיה הטושפ .המלש הינומרהל ותוא האיבה תאז ותוטשפ .הלאה םילצאנהו

 וינפל ויה תושדחו תוטושפ .תומימקע םוש ילב ,םיטושפהו םירורבה םיהולא-ירבד ומכ

 היחמצכ םוי-םוי ,האובתהו ירפה ,ץעה ,קריה ,בשעה תחימצ ומכ -- תוליפתה םוי םוי



 יקציווס .מ .א 4

 .הרצויו הארוב ןוצר םייקל תרהממה האירבה תוטשפ ומכ ,ותוגהנתה התיה הטושפ .השדח

 הרותה-ןתונ ירבדב רשקתמ צוהש שיגרה אוה הזב יכ ,וייח ימי לכ הרות דמלו בשי אוה

 םוי-םוי רזוח היה תוטשפבו תומימתב .ימוי םויה "תישארב-השעמ, שודיחב ףתתשמו

 חמוצה םלועב קבדתמ אוהש שיגרה הזב יכ ,השדח תולגתהכ הליפתו הליפת לכ לע

 אוה יכ ,הונעו המימת ,הטושפ התיה ותוגהנתה .הרדהנו השדח החימצב םוי לכב שדחתמה

 טקשבו תוניתמב התדובע השוע ,םוי-םוי הריאמו העיפומ שמשה : עבטה תוחכמ תאז דמל

 ,םימשב ידימתה םלויטל הליל-הליל ליגרכ םיאצוי םיבכוכהו חריה .תוברברתה םוש אלל

 םיגזמתמ האירבה לש םינתאה תוחכה לכ .תושירדו תונעט םוש ילב ךשוחה תא ריאהל

 .הז דעב הידוהו חבש םישקבמ םניאו םיאגתמ םניאו המימתו המלש הינומרהל תונקידב

 ,תוטשפב גהנתהל אל ,"תיפוס ןיא,ה הריציב ריעזה ץוצינה ,ןטקה רוציל ,ול המלו

 ?םדאו םדא לכ םע הונעבו תומימתב

 החתיפ תאז ותוטשפ .הנטקה ותריע תא ראפש הזה לודגה םדאה בשחו שיגרה ךכ

 האלפנ הגיזמ רוצילו דחי םתוא גזמלו לכעל ,האירבה תוחכ לכמ קוניל םימוצע תוחכ וב

 ותוישא תאו הלענה ותומד תא הבציע ,םיחטשה לכב הטושפה וכרדל ותורסמתה .הבגשנו

 ותיגהב םוי םוי .ךכ לכ היה רהזנש ..."דדדחא,ב תודחאתהלו המלש הינומרהל הבגשנה

 ..."דדדחא, תקיודמה
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 יקלאה רמאמב ותמשנ ימינ לכב דימת קבודמו רשוקמ היה ויתועדבו וחורב קר אלו

 תומלוע עגר לכב תוליצאמו תוריהזמה ,תוידוסה היתותוא תונווכבו הרותה ירבדבש

 הוצמ, ןיב שרפהו לדבה ילב הרותה תווצמ לכ םייקל רהזנ היה וישעמב םג .םירתסנ

 םדא םא, :רמוא היה אוה .ןלוכל ויניעב התיה תחא השודק -- "הרומח הוצמ,ל "הלק

 המימת ולצא היהת ותרותש ריהז תויהל ךירצ אוה ,ופוגבו וחורב םלשו םימת תויהל הצור

 תווצמ ,ןלוכ .םיישעמה היטרפו היקודקד לכלו ,תולענהו תורתסנה היתונווכ לכל ,המילשו

 דחא העורמ תואבו תועפוש ןלוכו דחא רוהט ןיעממ תומרוז תוילכשה תווצמו תוישעמה

 ןיאו "הטושפה תודחאה,מ תולצאנ ןלוכ ,"תולק,ו "תורומח; ןיב שירפהלו לידבהל ןיאו

 ..."תוישילש,ל וא "תוינש,ל ,םולשו סח ,ןקלחל רוסא .ןהיניב דירפהל

 סומכה דוסה ירחא ,םינומדקה ךרדכ ,שורדלו רוקחל קימעמ ,ףרה ילב ,דימת היהש ומכ

 לכ השעמל הכלה םיקל רהזנ היה הככ ,הווצמו הווצמ לכ לש תיאלעה הנווכה ירחאו

 ישונאה לכש -- ונלכשב היתודוסו היתונווכ תא גישהל ונל ןתינ אלש "תיקוח-הווצמ,

 -ףכב תואיפה קיזחמ היה אוהו ושאר תורעש תא רצקמ יתייה םעפ אל ,ינרוכז .לבגומה

 רפיס ,ןהכה הירא דוד 'ר ןב ,אקשעש והילא .חפטמ תוחפ אל ןכראב הנראשיתש ידכ ודי

 -- םירבד ינשב רהזיתש רקיעה; :ול רמאש ,ןמחנ 'ר ליבשב "טודרוס, םעפ רפת אוהש יל

 טוג רעבא) תחא ףנכ לגעל .ב דגבב זנטעש םולשו-סח סינכת אלש ידכ ,םיטוחב .א

 .תיציצב בייח היהי אל דגבהש ידכ (קידכעלייק
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 ודואמבו ופוגב םייקל לדתשהו ,הרותה תוצמ ג"ירת לכ תא ןמחנ 'ר בהאו בבח הככ

 התואב ."הלק,ל "הרומח, ןיב לדבה ילב ,ןמייקל םויכ ונל רשפאש הווצמו הווצמ לכ

 תא גישהל םייקנעה ויתוחוכב הכזש ןיב הווצמ לכ םיקמ היה ולש השודקה תובהלתהה

 ןמ "םותסהו "םלענ,ב וב סומכ הווצמה לש דוסהו םעטה ראשנש ןיבו הדוסו המעט

 .םלועה דעו םלועה

 תנבהל ותשיג התיה הנוש היקודקדו היטרפ לכל הווצמ לכ םויקב ותוריהז לכ םע דחי

 -םוי םיטשפתמו םישדחתמה ,"םייפוס ןיא ,ה םייקלאה םייוליגה תגשהו םייאליעה םינינעה

 ביוחמ :רמוא היה ,"תועדב; .םינושמו םינוש תורונצ ידי לע ,תשדחתמה האירבב םוי

 "רתסנהו םלענ,ה תא אוה ויתוחוכב גישהל ול ןתינש המכ דע גישהל לדתשהל םדא לכ

 זונגה ריאה תא ,ול רשפאש המכ דע ,תולגל תוסנל ךירצ אוה .ונתוא בבוסמו ףיקמה

 לש הייוליגב יחצנהו רתסנה ,םוצעה חוכה תא .ןבלה ףלקה יבג לע תורוחשה תויתואב

 ךלכשמ הלעמל איהש הדוקנה לא אב התאשכ קר .שדחמ םוי-םוי וניניעל תארבנה האירבה

 .ךל בטייו המימתהו הטושפה הנומאה לא הרזח בושל בייוחמ התא זא ,ךתגשהמ הלעמלו

 היקנ ,הפורצ תויהל ץראו םימש ארובב הנומאה הכירצ ,רקיעה ,ךל עד :רמוא היה דועו

 םלוע אוה דחאו דחא לכ יכ ,ורבחמ הנוש תויהל םדאו םדא לכ ךירצ תועדב לבא ,המימתו

 הכזי הז י"עו יטרפה ומלוע תא גישהל לדתשהל ,אוה ויתוחוכב בייוחמ אוה .ומצע ינפב

 .הלוכ האירבה תא תצקמה-ןמ תצקמ םג גישהל

%% 

 תוריציה דע תוינומדקה תוריציהמ ,תיתימא תיתורפס הריצי לכל הבר התיה ותבהא

 ןלכ ואצי :וירבד יפל יכ .ןלוכמ הבורמ האנה הנהנו ןתוא ץירעה אוה .וימיבש תונורחאה

 "תושודק,ל ןלידבהל ןיא ןכלו ..םלענה "תיב ףלא,ה לש תושודקה תויתואה ב"כמ

 הזב קר אוה ןהיניב לדבהה .דחא רוהט ןיעממ תומרוזו תואצוי ןלוכ ,"תוינוליח,לו

 אבינ, רדגב תומותס תוזחמ ןה "תונורחא,הו תויולגו תורורב תואובנ ויה *תונושאר,הש

 ,"אבינ המ עדי אלו

 ןיבו תספדומ ןיב ,תישונא הריצי לכל ותצרעהו ותביח לע ויפמ יתעמש םעפ אל

 איצוה ,"עקנאשזעיל,ה לע יפרוח ברעב ונבשישכ ,םעפ ינרוכז .סופדל הכז אלש "די בתכ,

 יתב יל החלשש "ןוטילפ,מ הנהתו הז תא ארקת ,ךל אה :יל רמאו בתכמ וסיכמ ןמחנ 'ר

 טעב ךושמל ,םשה ךורב ,תעדוי איהו דאמ איה תרשכומ :ףיסוה אוהו .(עקטע) רתסא

 הירבדמ תונהל ולכוי םיברש ,סופדב התמכח תא םסרפל הכזתש םשה הילע םחרי .םירפוס

 .םיברעהו םימיענה

 דמעש ךוראה ןחלשה לא שגינ ל"ז יקצינמק חנ םייח 'ר תא יתיאר םימעפ המכ

 היה חנ םייח 'ר .לארשי ץראמ םיירבע םינותע ןמחנ 'רל רסומו "עקנאשזעיל,ה ירוחאמ

 םכחיטבמ ינא .רכששי ינב לש וירמאמ תא ,ןמחנ 'ר ,וארקת, : רשואמ בא לש ךויחב רמוא

 ןתונ היה םימי המכ ירחאו לארשי ץראמ םינותעה תא החמשב לבק ןמחנ 'ר ."דאמ ונהתש
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 ארקת, :יל רמוא היה העש התואב .חנ םייח 'רל הרזחב םתוא רוסמל םינותעה תא יל

 רע טאה ןעוו, : ףיסומ היה ףוסבלו .בתוכ אוה אלפנ המ הארתו רכששי לש וירופס התא םג

 *? ןביירש וצ יוזא טנרעלעגסיוא סאד ךיז

 אשנ אל ,הרותה תויתוא לש גתו גת לכ לע ותדרחו המימתהו הלודגה ותקדצ םע דחי

 דיל םעפ יתדמע .ונתפוקת-ןב ירבע רפוס לש ודובכב לזלזל הצרש שיא םושל םינפ

 ןועמש 'ר לש ונב קי'צנרב לאוי 'ר ןיבו ןמחנ 'ר ןיב תניינעמ החישל יתבשקהו ןחלושה

 וירוה תא רקבל הצילבל אב היה םעפל םעפמו אגירב תועיבקב רגש ,סעקניצ לקנעי

 לעב,כ םסרופמ היה דוחיבו הרותב לודגכ יתדה םלועב לאוי 'ר היה עודי .ותחפשמ ינבו

 הלגלגתנ החישה .יאקדוראהבנה ליזוי 'ר לש םיקיתוח וידימלתמ דחא היה ,לודג *רסומ

 ףסוי ריד תא ףדגל לאוי 'ר ליחתה זאו .רנזיולק ףסוי ר"ד ירבעה רפוסה לע הרבעו

 ; חידמו תיסמ רעד ,רפוכ רעד ,סרוקיפא רעד רענזיולק, :דאמ םיפירח םירבדב רנזיולק

 ינב ערעייט רעטרעדנוה טריפראפ ןוא טכאמעג עילאק רע טאה ןעיירעביירש ענייז טימ

 :הלאשב רמאו תובעה ויניע תובג תא םירה םואתפ .וכרדכ קתשו בשי ןמחנ 'ר ."הרות

 ,"םיינוציח םירפס, ארקל םכל רוסאש םיאנקה רסומה ילעבמ התא אלה ? הז לכ ךל ןינמ;

 איצוהל זועהו תושרה ךל שי ךיאו .רנזיולק לש וירבדמ הלמ ףא תארק אל התאש יל רורבו

 לצנתהל ליחתה לאוי 'ר *? חידמו תיסמו רפוכ אוהש ,ותוא ריכמ ךניאש ידוהי לע ןיד קספ

 זא ."ומצעב ךלמה דוד רביח אל םילהת רפסש .רמוא רנזיולקש ,רבדה עודי אלה, :רמאו

 םאה ,רמוא רנזיולק ,רמוא רנזיולק ;םוה ,םוה ,םּוה; : הנעו וכרדכ ךייחל ןמחנ 'ר ליחתה

 דילש םירפסה ןורא לא שגינ ,ומוקממ םק אוה ."רמוא הז שרדמה אלה ,רמוא הז רנזיולק

 םילהת רפס, רמוא שרדמה הנה :ול הארהו "םירישה ריש, שרדמ איצוה ,לודגה ןועשה

 ."םינקז הרשעו דוד י"ע רמאנ
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 ןיב הארונ תקולחמ הצרפ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תא וחתפש העשב

 ןבומ .תירבעה הטיסרבינואב "ארקמה תרוקיב, דומיל רבדב *םיישפוח,ה ןיבו "םייתד,ה

 'ר לא יתאב ,ינרוכז ,דחא םוי .הטיסרבינואב הז דומלל דאמ ודגנתה םייתדהש ,רבדה

 : ותבוגת התיה תאזו הצרפש הלודגה תקולחמה לע תונותעב בותכה תא ול יתרפסו ןמחנ

 ןיא טנעדוטס םעד טימ ןענרעל לאז ןעמ ? ענעצלאמשראפ יד ייז ןליוו סאוו זיא !ונ,

 אטינ זיא י"שר ןיא ןוא ?רדח ןיא לגניא ןא טימ טנרעל ןעמ יוו יוזא טעטיסרעווינוא

 *...? םינוקית ןייק

 ןיידע ונייה .הזה לודגה שיאה לש םיבחרה םיקפואה לע הארמש הרקמ דוע ינא רכוז

 העיפומ יקסנימאק אדיא תינקחשהש ונל עדונ ."שרדמה תיב ישבוח יחרפ,מ ,ליגב םיריעצ

 (עוסנל אל םולשו סח) לגרב תכלל ונטלחהו וניניב ונרבדנ ,אדילב תבש יאצומב תינכתב

 יקסנימאק אדיא תא וניאר ,שרדמה תיב ישבוחמ םיריעצ הרשעכ ונכלה .אדילל תבשה םויב

 המכ רובעכ לבא ונישעש ארונה השעמה לע םינקוה ונטר הנושארב .הרזחב םולשב ונבשו
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 דומילב ונקסעו שרדמה תיבב ונבשי בוש .ליגרה ולולסמל בש לכהו רבדה חכשנ םימי

 .םדוקמכ ארמגה

 תא ,ונלש לועה השעמ תא ריכזהש הריעב הרקמ הרק ,תועובש המכ רובעכ ךא

 .אדילל תבשה םויב ונתכילה

 היה רזעילא 'רש ןויכמו .ויתונבמ תחא לש הנותחל השרול עסנ טחושה רזעילא 'ר

 תיב ישבוח ןיב .תבשה התואב הרותב ארקיש ימ היה אל תסנכה תיבב *ארוק לעב,ה

 ןמאתמ היה אוהו (לארשיב םויכ יח) יקסבונטר לאכימ רקיה ירבח םג זא היה שרדמה

 דחא אצי הנהו .הרותב ארקלו המיבל תולעל ותוא וארקש ,רבדה ןבומ .הרותה תאירקב

 תועובש המכ ינפל, :רמאו ולוק תא םירה ךכ רחא ,ךומנ לוקב ןוטרל ליחתהו םינקזה

 הררועתה "?!הרותב ארקל ךלוה אוה וישכעו ,אדילל תבשב ךלה ,תבשה תא לליח

 רבכ העש התוא .אל וא המיבה לע תולעל תושעל המ עדי אל ירבחו תסנכה תיבב הכובמ

 הלמ לכ עומשל ידכ ד"יה טשקב בקעי 'ר לש רדנעטסה לע ןעשנ ,וכרדכ ןמחנ 'ר דמע

 עמששכו .הרק המ תוארל ושאר חא םירהו הכובמב שיגרה אוה .הרותה תאירקב הלמו

 ןענקספ ךיוא ןיוש טסייג וד ? סאוו : רמאו "הזגורב, וילא הנפ ,ןקזה יפמ הנולתה ירבד

 המיבל הלע לאכימ .ןענעייל ייג ,ייג : רמאו הנפ לאכימ לאו ...רענייא וד קעווא ? תולאש

 םיאור ונא הזמ .אדילל תבש םויב ,ונתכילה תא ריכזהל רתוי וזיעה אל זאמו הרותב ארקו

 .ונתריעב תסנכה תיב לש רונתה ירוחאמ וימי לכ בשיש הזה קנעה לש ופועמו ותלודג תא

 היה דימת .הריבעו אטח ינינעב ותא יל ויהש תוחיש המכו המכ לע ינריכזמ הזה הרקמה

 םא וליפא ;לארשי ללכמ ידוהי איצוהל תושר םדא םושל ןיאש ךל עדת :רמואו שיגדמ

 ,אטחש יפ לע ףא לארשי, ל"זח ירבדכ -- לארשי ללכל ךייש אוה ,הריבע רבעו אטח

 סיוא ןיוש רע טרעוו הרבע ןא עי ןיוש טוט רענייא זא ,ונ : רמוא היה שידייב ."אוה לארשי

 ! הלילחו סח ? דיי רעכעלרע

2 

 ןורחאה ןולחה דיל דמוע היהש הזה קנעה תא הריעה ישנא וכירעהו וריכה םאה

 םיטעמ .ותלודג תאו ותוא וריכה דאמ םיטעמ .אל ? שרדמה תיב לש ברעמ ןופצ דצבש

 ישנא לכ ,םלוכ ךא ."םעה לכמ הובג אוה הלעמו ומכשמש, שיא םהיניב אצמנש ועדי דאמ

 ךא האלפנ תומד םתציחמב תאצמנש ,םתרכהל-תתמ ושיגרה ,ףטו םישנ ,םישנא ,הריעה

 רשיו םוקמל םדא ןיב קידצ ."תוינוציח תומכח,ב םגו היה הרותב לודג םדא ,ןכא .הרזומ

 הרוהטה ותמשנבו ,זעה וחורב ,שלחה ופוגב םלשו םימת .םימת לכל לעמו ורבחל םדא ןיב

 .םיננערהו םיבחרה ויפנעב םהילע ןגמו לצמש הזה לודגה ןליאב ושיגרה םלוכ ,ןכ .השודקהו

 בור .הז םושמ .קעצ וליפא ,סעכו זגר דימת טעמכ .ויתוכילהב היה הנושמו רזומ

 ןמ םיטעמ קר ךא .תוירבה םע ברועמ וניאש םדאל ,רזכאל ותוא ובשח ,הריעה ישנא

 תיבב ודי לע יתבשישכ םימעפ המכ .הזה שיאה היה ןחלסו ןמחר המכ ועדי םיטעמה

 תערוק היכבב םיצרופ תונבו םינב .ללחב עמשנ הללי לוקו תלדה םואתפ החתפנ שרדמה
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 .תססוגה םמא לע וא ןכוסמה םהיבא לע םימחר שקבל ואב םה ,שדוקה ןורא לא בלה תא

 די לע ותניפל ךלוהו דמוע "רזכא,ה ןמחנ 'ר היה ,שרדמה תיב תא םיבזוע ויה רשאכו

 תוכפתשהב .שילש תועמדב 'ד ינפל וחיש תא ךופשל ליחתמו ושאר תא ןיכרמ ,םירפסה ןורא

 םידליה ןעמל דוחיבו ,םינכוסמה השאה וא שיאה לש םמולשל ללפתמ היה המימת שפנ

 .םיבולעו םיבוזע םימותי ,םולשו סח ,וראשי אלש ,םיכרה

 בהא הז םדאש ועדי םיטעמ קר לבא .תוירבה םע ברועמ וניאש םדאל ותוא ובשח

 קשחו ,בורקהו קוחרה רבעה לע םירופס רפסל בהוא היה אוה .תוירבה םע חחושל דאמ

 הצלה עימשהל ,םעפל םעפמ ,בהוא היה אוה .םירחאמ םימיענ םירופס עומשל ול היה זע

 החידבמ תונהלו עומשל ןמוזמו ןכומ היה דימתו .תלפלופמ וליפא םימעפל ,הפירח החידב וא

 .התועמשמב הפירחו הפי

 ויתורמיאמ םיתש דוע איבא ,ל"צז ןמחנ 'ר לש ותלודג לע תוארהלו ןמסל ידכ

 לצהל לוכי וניא ומצעב םדאהו ,רפס רבחמ םדא םא ךל עדת, .א : שודקה ויפמ יתעמשש

 א עי ןיוש טביירש דיי א ביוא : טגאזעג רע טאה שידיי ןיא ..."רוביח וניא רוביחה ,ורפס לע

 רוביח ןייק רוביח רעד זיא רוביח םענעגייא ןייז ןענעטָאשרַאפ טינ ןעק רע ןוא רוביח

 .םירחא תובקעב ךורדל אלו ,ול ללוס אוהש וכרדב תכלל ביוחמ םדאו םדא לכ .ב ...טינ

 םירשי יכ קר ,'ה ךרד רשי יכ רמוא וניא איבנה .* 'ה יכרד םירשי יכ, איבנה ירבדכ

 "ףוס ןיאה, לא עיגהל ,דחאו דחא לכל המיאתמה תחא ךרד ןיאש שיגדמ אוה ,'ה יכרד

 אוהש ךרדה ,אוה וכרדב תכלל ךירצ דחא לכו תונושו תובר םיכרד ןנשי .רתסנהו םלענה

 ןייז טעוו סע ...קנע ידגב שבלי סננ םא קוחצל היהי הז :ףיסוה אוה .אוה ויתוחוכב ללוס

 ..זיר א ןופ עטאפאק יד ןאטנא טעוו עלעשטנעמ ןיילק א ביוא ןכאל םוצ ראנ

 הגיזמה תא רתויב תוראתמו תוארמ ולא תורמאש ,יתמשנ ימינ לכב ינא שיגרמ

 .ל"צז ןמחנ 'ר לש הלודגה ותמשנב הננקו הנכשש האלפנה
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 ,םיימוי םויה םיברה וירועשבו הקובדהו הבגשנה ותליפתב קוסע דימת היהש תורמל

 םירפסמ קיתעמו העשכ בשוי היה םוי םוי .תינפוג הדובעל ןמז םג עבוק הז לודג םדא היה

 .תינפוג הדובע רותב אלא ,האירק וא דומל םשל תאז תא השע אל .ויניעב ןח ואצמש

 .המשנה תא העיגרמו ףוגה תא תנסחמ איה ,הלופכ הכרב הב שי וז הדובע :רמוא היה אוה

 תיבב "ונולח, דיל ,ותליפת עצמאב םואתפ ןמחנ 'ר ףלעתה ותוקלתסה ינפל םינש המכ

 ,אב אפורה .הריעה אפור תא וקיעזה ףכיתו ,ותטמב והוביכשהו ותיבל והוליבוה .תסנכה

 ךשמיהל הלוכי הסיסגה .ורובע תושעל המ ןיא .עווג םדאהש םיאור םתא, : רמאו ותוא קדב

 לע ןמחנ 'ר ול בכש ."ירשפא יתלב הז ונתיאל בושיש לבא ,םוי רתויה לכל ,תועש המכ

 ,הלא תועשב לארשי גהנמכ ,רנ קלד ןחלשה לע .הזה םלועב םינורחאה ויעגרב ותטמ

 לע רמשל (סעקניצ לקנעי ץ"עי) רלקומש בקעי 'ר ותחפשמ בורק בשי ותטמ די לעו

 ררועתה הלילה תוצחב םואתפ, :רפסמ כ"חא היה רלקומש בקעי 'ר ."המשנה תאיצי,
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 ?...ונ "רעטעפ, :ול יתרמא .תורדוחהו תולודגה ויניעב ילע טיבהו ויניע תא חתפ ,ידוד

 !וה ,וה ,וכרדכ הנע אוהו ;תיסוכ ול תתל םא ,תרמוא תאז ,הפה לא דיב ול יתיארהו

 ירחאו הזה הרקמה ירחא .ותעדותל רזחו תצק ררועתה אוה ,הינשו תחא תיסוכ ול יתתנ

 לכי אלו דאמ שלח היה ולא םינש ךא .םינש שש דוע יח אוה אפורה לש ..."ותנחבה,

 אל לבא ,תינחורה ותואירבל בש אוה .וילע ביבחו בוהא ךכ לכ היהש שרדמה תיבל תכלל

 .ינפוגה ונתיאל

 דרויו קזחתמ היה םעפל םעפמ .ותטמל קותר ןמחנ 'ר היה םינורחאה וימי בור

 אצוי היה ,ץיק םויב ,םימעפל .ותיב לש לודגה לכואה רדחב הנהו הנה ול ליטמו ותטממ

 לכב רדוחהו דחה וטבמב טיבמו הקעמה לספס לע וכרדכ חטתשמ ,(קָאנַאג) הקעמה לא

 שיגרהש הארנכ ...םלועה ןמ דחי ותא תרבועו תפלוחש תמלוחה הריעה לעו בשו רבוע

 תוידוהי תוריע יפלא םע דחי ותריע תא בירחתש האושה לש האוב תא הזעה ותשגרהב

 םהייחב ובצעש תורוהט תודע ,םיאלמו םימלש םיידוהי םייח ויחש תושודק תוליהק ,תורחא

 .תורוד לע תורוד ךשמב "אבס לארשי, לש ותומד תא םיטושפהו םימימתה

 .ל"צז ןמחנ 'ר קלתסנ תוכוסה גח ירחא (1940) ש"ת 'ה תנשב

 תורמל .םלוע תחונמל לודגה ויבא תא תוולל אב ,בוקאר הרייעב יחש ,חנ השמ 'ר ונב

 ,םיימואל-םייתד תושגר יבמופב עיבהל היה לק אלו הנבלה היסורב זא וטלש םיטיבוסהש

 ונשגרה ונלוכ .םימלוע תחונמל ןמחנ !ר תא תוולל ןטק דעו לודגמ הריעה ינב לכ ופסאתה

 לש הבישיל שקבתנו ,םלועה לכ ךרדכ ותטמ לע רטפנש ,ןמחנ 'רל איה הלודג תוכזש

 תא ינרוכז .ללחב שגרוה רבכש ןברוח ,ומע ןברוח תא ויניע וארי אלש ידכ הלעמ

 בכעתה אוה .ד"יה ,ןייפ יתבש 'ר שודקה ןואגה ברה ,הליהקה בר .ונבר זא אשנש דפסהה

 ."קידצה ףסאנ הערה ינפמ יכ בל לע םש שיא ןיאו דבא קידצה, -- היעשיב קוספה לע

 "הער ,ה תא ויניעב הארי אלש ידכ הלעמ לש ןיד-תיבל שקבתנ ןמחנ 'ר קידצה :רמא אוה

 .לארשי םע לע האבו תשמשממה

 המחנ-ישגר םיברועמ תושגרב ,םימלוע תחונמל לודגה םנב תא הריעה ינב וול הככ

 ורעטצה ךא ,לארשי רבקל דובכב הוולמ תויהל ןמחנ 'ר הכזש ומחנתה .ןוגיו רעצ-ישגרו

 ..לארשי רבק -- ,תובא רבקל -- תוכזה התואל וכזי םה םא ועדי אלש לע

 ומוק ירחא .ןואגה ויבא לש ויבתכ תא חנ השמ 'ר רדיסו ףסא העבשה ימי ךשמב

 : םינוש די יבתכ האלמ הבית -- ויבא ול ריאשהש הלודגה השוריה תא חקל אוה ולבאמ

 הריעב ותחפשמל דמחנה רצואה םע בשו ,הרישב םגו לארשי תבשחמב ,הדגאב ,הכלהב

 ירחאו ידוהי אלל ויבא יבתכ תא חנ השמ 'ר רסמ האושה ימיב רשפא ,עדוי ימ .בוקאר

 .הזה קנעה לש ויבתכמ דוע ואצמי ילוא תורודו םינש

 םג אצמ אוה ,ןמחנ 'ר םהב קסעש םילענהו םיבושחה ,םילודגה םירבדה לכל ףסונ

 םשר אוה וב .קספה ילב ,םיכוראה וימי ףוס דע ותוריעצמ ןמוי בתכ אוה .ןמוי תביתכל ןמז

 הרקש המ לכ םשר םג אוה וב ,ותומילשלו ותומימתל עיגהל ידכ ןהב קבאנש ויתובשחמ תא
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 תאצוהל די תתל ידכ הלא םירבד םשור ינאש וז העשב .הריעב עריאש ערואמ לכו ול

 ונצראב וסיפדהל םיכלוה ונאש ,ד"יה ונישודק רכזלו הממושה ונתריע רכזל *הצילב סקנפ,

 ונייה אל הז "ןמוי, םויכ ונל היה ּול .הז "ןמוי, לש ןורסחב דחוימב ינא שיגרמ ,השודקה

 םירוריפ אוצמל ידכ ,םיארחא יתלב םימעפלו ,םירז תורוקמ ירחא רקנלו שפחל םיכירצ

 ידוסי רמוח ונל היה ,הז *ןמוי, םויכ ונל היה ול .ונתריע תודלותב םירחא תונחלש לע

 לכ לע ונתריע לש יוהה ןמ המלשו היח הנומת תתל ותרטמש "סקנפ,ה לש ותאצוהל

 .התוא ונבזעש ןורחאה םויה דעו הדסווה םוימ היבשות יגוס

 תצקמ קר בתכה לע יתילעהו יתמשרש ענכושמ ינא ,הלא םירבד םייסמ ינאש העשב

 תחא הנטק הפט קר יתילעה .ונלש ןמחנ 'ר לע רמאהל ךירצו רשפאש הממ תצקמה ןמ

 לש לצ ילב ,רתסבו הונעב ,ונתריעב לעפו יחש הז לודג םדא לש ותקדצו ותמכח םי ךותמ

 .לודגה םלועב ותלודג םוסריפל םעפ-יא תוכזל ןוצר

 ,קהבומה יברל ןורכז-תבצמ םיקהל ינכיזש ,ץראו םימש ארובל חבשמו הדומ ינא

 רכזל דובכ לש ךבדנ ףיסוהל םג ךכבו .תורודב לארשי ילודגמ דחא היהש ,ל*צז ןמחנ 'ר

 .ד"יה םירקיה ונישודק רכזלו הממושה ונתריע

 ותס םויב -- רשגל תחתמ



 יקציווס ריאמ רזעלא

 אוא-ה האמב הצילב ינבר

 רעצילעב יל'יסוי 'ר ברה .א

 ,הנליו לבח לכב עודי היהש ,הריעה לש דחא לודג בר לע ,יתעמש הריעה ינקז יפמ

 'ר .ןישזולוומ םייח 'ר לש םיקיתוהו םינושארה וידימלתמ ,"רעצילעב יל'יסוי 'ר, םשב

 תווצמב רהזנ היה דחוימב .תובוט תודימב דיסחו האריבו הרותב ןואגכ עודי היה יל'יסוי

 הלודג התיה אל ,ונתריע ומכ הנטק הלהקמ ,ותסנכהש ןבומ .ותסנכהמ רשעמ תשרפה

 ,הסנכה לש הטורפו הטורפ לכ לע ועידוהל ותחפשמ ינבמ שרוד היה תאז לכב ,הברו

 "רשעמ;ה תא .רשעמ ףסכהמ שירפמ ףכית היה ,ותיבל סנכנש ףסכ לע ול עדונ רשאכו

 תאזכ הבר תוריהזב תאז השוע היה אוה ."רתסב ןתמ; רותב הריעה יינע ןיב קלחמ היה

 השע הז לכ .ולש "רשעמ,ה תא ןתונ אוה ימל ועדי אל רתויב םיעודיה ויברוקמ וליפאש

 .הקדצה ילבקמ ,םולשו סח ,שייבל אלש הברה ותועינצ ךותמ

 .הלודג תוקחדבו בר םוצמצב ומצעב יח ,הריעה יינעל ךכ לכ גאדש הז קידצו ןואג

 רשב תכיתח םעוט היה תותבשב קר .תוקריו בלח ילכאמב קפתסמ היה עובשה תומי לכ

 .תבש דובכל

 רג אוה המש (לביטש שילאפ סאד) ןשיה שרדמה תיב לש ןטקה תיבב התיה ותריד

 הרותב קסוע ,שרדמה תיבב השוע היה הלילהו םויה תועש בור .ותחפשמ ינב לכ םע

 *םישורפ, םישלש ובשי ןשיה שרדמה תיבב .הרות לש זכרמ ונתריע התיה וימיב .הדובעבו

 י'םישורפ,ה ויה הלילו םמוי .יל'יסוי 'ר יפמ הרות דומלל תוקוחרו תוכומס תוריעמ ואבש

 ךותמ הרותה לוק קספנ אל םלועמו ,םיברע םינוגינב תולודגה תורמגה לע םיעעונתמ

 ,.שרדמה תיב ילתכ

 םנעמל רדיס אוה .ולש "םישורפ,ה לש םיכרצה לכל גאוד היה ומצעב יל'יסוי 'ר

 היה חוורמ תיב ול היהש ידוהי לכ .ותלהק לש םיתבה ילעב ןיב הליכאו הניל תומוקמ

 לכ) םהה םימיב לבוקמכ "םימי תליכא; ול קפסלו ותיבב "שורפ, חראל לודג דובכל ול

 םיריעצה "םישורפ,ה .(התיבב לכאל עובשב םיוסמ םויל "שורפ, הנימזמ התיה החפשמ
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 יקציווס ,מ .א 2

 לכאל םיתבל וכלה אל "םיכרבא,ה לבא .הריעה יבשות לש םהיתבב לוכאל םיכלוה ויה

 עובשה תומי לכב םהל תואיבמ ויה תועונצ םישנ יכ ,םיבוט םימיו תותבשב אלא "םימי,

 ולכויש ידכ ,"םישורפה, לש םייחרכהה םיכרצה זא ורדוס הככ .שרדמה תיבל לכואה תא

 'ך גאד תונטקה תואצוהה רתיל .תוימשג תוגאד ילב החונמב הרותה דומלל רסמתהל

 ולא תואצוהל ףסכה תא לבקמ היה הפיאמ עדי אל שיאו ומצעב יל'יסוי

 לבקתנ אוה .הלודג רתוי הלהקל רבעו ונתלהק תא יל'יסוי 'ר בזע ,תובר םינש ירחא

 הלודג הלהקכ העודי התיהש (קָאנירק) "יקנירק, ריעה לש תונברה אסכ לע תבשל

 .לארשיב הבושחו

 ויה םירפסמ .יקנירק ריעב השודקה ותדובעו וייח לע םיבר םיטרפ ונל םיעודי אל

 ושיבתהש םיינעל רקיעב גאוד היה המש םגו תוימורתה ויתודמ לכב הלגתנ םש םגש

 .םתוא שייבל אלש רתסבו תכל ענצהב הז תא השוע היה דימתו .הקדצל םדי טושפל

 ויה םיכרבאו םירוחב תורשעו הרות תצברהל ותורפמתה תא בזע אל יקנירקב םג

 היהו לארשיב לודג םש ול אצי יקנירקמ .יל'יסוי 'ר יפמ הרות דומלל יקנירקל םירהונ

 ."רעצילעב יל'יסוי 'ר; ירוקמה ומשב קידצו ןואגכ הנידמה לכב עודי

 ,הביסה .הצילבל בשו יקנירק תא יל'יסוי 'ר בזע ,ותנקז תעלש ,הרייעב םירפסמ ויה

 ויתונש תא םילשהל הצר אוהו הישנא תאו הצילב תא בהא אוהש התיה ,םירמוא ויה

 .וייח ימי לכ אשנ (רעצילעב) המש תאש הנושארה ותלהקב תונורחאה

 .וילגר לע תכלל לוכי היה אלו "קותשה, תלחמב הלח הצילבל ותנקז תעל ,ובושב

 שרדמה תיבל ותיבמ םוי םוי ותוא םיליבומ ויה הילעו "ץע תלגע, וליבשב וניקתה

 םהל רמאו ויברוקמל םעפ ארק ,ולש "ץעה תלגע,ל קתורמו הלוח ,ןקז ותויהב .הרזחבו

 הצורש "הלותב,ה לע עיבצה םגו (וילע זא התמ ותשאש הארנכ) השא אשיל הצור אוהש

 ביבחהו בוהאה םבר לש ונוצר תא רפהל ולכי אל לבא וירבד לע וממותשה ויברוקמ .הב

 ןקזה יל'יסוי 'רל אשנהל המיכסה איהו "הלותב,ל "ךודיש,ה תא ועיצהו וכלה .םהילע

 תא שדק יל'יסוי 'רו *תחלצומו הבוט העשב, הפוח ודימעה םימי המכ רובעכ .הלוחהו

 הלותבה הדילוה הנש רובעכש עונצ ךויחב ויה םיפיסומ .לארשיו השמ תדכ "הלותב,ה

 ,יליסוי "רל רכז ןב

 ךכל רשקהב ."תפומ לעב, רותב םג עודי יל'יסוי 'ר היה ותקדצו ותונואגמ ץוח

 ותויהב .אבה רופסה תא (סבייל לאלצב השמ) יקסיבוקלוו השמ 'ר שישיה יפמ יתעמש

 תרייעה ישנא לכ .ופרשנ םידוהיה יתבמ יצחה טעמכו הרייעב הלודג הפרש הצרפ ריעצ רענ

 ולעי םידוהיה יתב לכש הנכס התיה .םדיב הלע אל רבדה ךא הקילדה תא תובכל ולדתשה

 "ותלגע, לע ותוא ובישוה .הפרשה םוקמל ואיצוהל שקבו יל'יסוי 'ר ששואתה םואתפ .שאב

 תא ופחדש םירענהמ דחא היה אוהש רפסמ היה השמ 'ר) .הנכסה םוקמל והוליבוהו

 הליפת למלמ ,שאה לומ וידי תא יל'יסוי 'ר שרפ .(הפירשה םוקמל יל'יסוי 'ר לש הלגעה
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 הככ .הרייעה לש רחאה דצל הרבעו דוע וראשנש םידוהיה יתב תא הבזע הבהלהו ויפב

 ."תפומ לעב,ה יל'יסוי 'ר ידי לע שאה ןמ םידוהיה יתב ולצינ

 תואמ הנומש ףלאמ ,ךרעב הנש םישש--םישמח ךשמב ונתריעב לעפו יח יל'יסוי 'ר

 .(1800--1850) םישמחו תואמ הנומש ףלא דע

 יקפנלרוא חנ 'ר ברה .ב

 ודימלת יקסנלרוא חנ 'ר ברה ונתליהק לש תונברה אסכ לע בשי יל'יסוי 'ר ירחא

 .וידי לע םימ קצי תובר םינשו לוגדה ובר תא ץירעהו ךירעה אוה .יל'יסוי 'ר לש קיתוה

 אלמי ול רוסמה ודימלתש הרישה ישנאמ שקיב אוה ,הצילב תא בזע יל'יסוי 'ר רשאכ

 תא ולביקו ונוצר תא ואלמ יל'יסוי 'ר תא דאמ ובביחו וצירעהש םיתבה ילעב .ומוקמ

 .ונתרייעב תונברה אסכ לע חנ 'ר בשי ןורחאה ומוי דעו .הליהקה ברל ,חנ 'ר ,ודימלת

 הביבסב םיעודי ויה וירוה .הרייעל ךומסה ןאשזאל רפכב (1825 ךרעב) דלונ חנ 'ר

 לכ ."םיחרוא תסנכה, תדימב םינייטצמו הקדצ ילעב ויה .םיקלא יאריו םימימת םישנאכ

 םתוא ודביכ רפכה ירכיא םג .ןוללו דועסל םוקמ םתיבב אצמ רפכה ךרד רבעש ידוהי

 .םירשיו םימימת םידוהי םהב ואר יכ

 םוי םיכשמ היה הצילבב שרדמה תיבב ותורענב חנ 'ר דמלשכ :םינקזה ויה םירפסמ

 תא שמשל רפכל בש היה ברע תונפלו ,הריעל ןאשזאל רפכהמ לגרב ךלוה ,םוקל םוי

 לעב דמל אוה ,בושו הנה וז וכרד ךות ."םאו בא דובכ, תוצמ םייקל ידכ םינקזה וירוה

 .גיצנאד םהרבא 'ר עודיה ןואגה תאמ "םדא ייח, םסרופמה רפסה תא הפ

 הביבסה לכב םסרופמ היה ןכו הרותב לודג םדאכ עודי היה ,יל'יסוי 'ר וברכ ,חנ 'ר

 דציכ ,חונ 'רמ הצע שקבל ,םינוש תומוקממ םישנא םיאב ויה םוי םוי .הלודגה ותקדצב

 .םיישונאה םהילוחל הפורת אוצמל ידכ "הכרב, לבקל ואב םירחאו ,השקה םבצממ תאצל

 לע עיפשמ היה םימיענהו םייחקפה וירבדבו תופי םינפ רבסב םדא לכ לבקמ היה חנ 'ר

 דצ לע רדתסי לכהש הנומאבו הטקש חורב ותיב תא בזוע היה דחאו דחא לכו ויחרוא

 .רתויב בוטה

 'רכ ונמזב םסרופמ היה יאצילבה חנ 'ר; :רמוא היה יקסנישבש ןמחנ 'רש ינרוכז

 ."םויכ (םייח-ץפחה) יאנודרה ריאמ לארשי

 ךלה .הרייעב דחאו דחא לכל ןמחר באכ גאדו ותדע-ינב לכל רוסמ בר היה חנ 'ר

 הרשעמ רתוי ויה וימיב םג .הרות תצברהב אוה םג קסעו לודגה ובר לש ויתובקעב

 םע גהנתה חנ 'ר .הרותה דומלב הלילו םמוי וקסעש ןשיה שרדמה תיבב "םישורפ,

 םיבר .םיכרה וינבל גאודה באכ םהמ דחא לכל גאדו הבר הבהאב "םישורפה, וידימלת

 תוליחקב םימסרופמ םינבר ךכ רחא ויה ,יאצילבה שרדמה תיב ישבוחמ ,חנ 'ר ידימלתמ

 .לארשיב תובושחו תולודג

 הרייעהמ רוחב) יאצילבה שרדמה-תיב לש "םישורפה, דחאש ,ןמחנ 'ר יפמ יתעמש



 יקציווס .מ .א 4

 םשב ינש רוחב לע .קלאבוס העודיה ריעב תידוהיה הליהקה לש בר ךכ רחא היה (שטבול

 .לודג ליכשמ םגו הרותב יוליע ,לכב םלשומו דאמ רשכומ היהש ,רפסמ היה לאירבג 'ר

 אוה .תובושח תוליהק המכב בר היה ,יאצילבה שרדמה-תיב תא לאירבג 'ר בזעש רחאל

 ומכ) אוה םג הנמתנ ךכ רחאו ,"'ץיטימיס, תינלופה ריעה לש תונברה אסכ לע בשי

 תא בזע קלאבוסב םינש המכ ותוהש ירחא .קלאבוס תלהקב ברל (*יאשטבולה רוחבה,

 לש םינברה יבושחמ היהו קרוידוינב רג אוה תירבה תוצראב .הקירמאל עסנו הפוריא

 .הלוכ תירבה תוצראב תידרחה תודהיה יגיהנממ דחאו יתבר קרוידוינ

 םירפסב עודי יאצילבה שרדמה תיב היה הזל תודוהו לודג םירפס בבוח היה חנ 'ר

 םיקיתע םירפס אצמל היה רשפא ןשיה שרדמה תיבב .וב ואצמנש םיבושחהו םיברה

 רבכ יתרבע, :הרייעב רקיבש "דיגמ, וא "חלושמ, יפמ יתעמש םעפ אל .תואיצמ-ירקי

 ןא ראפ סאוו טינ ראג טסייוו ריא) "הזכ םירפס רצוא דוע יתאצמ אלו תסנכ יתב תואמ

 .(שרדמדתיב רעייא ןיא ךיז טניפעג סע רצוא

 ןרק,ל הקדצ עובש לכב שירפהל היה ביוחמ הרייעה ינבמ דחא לכש ,ןקית חנ 'ר

 לע ."םירפסה ןרק, רובע ףסכה תובגל תיבל תיבמ םירבוע ויה ישש םוי לכבו "םירפס

 שיש עדוי היה "םירפס רכומ, הרייעל אבש םעפ לכב .וניע תבב לעכ חנ 'ר רמש הז ףסכ

 ןחלושה לע וירפס תא רדסמ היה "םירפס רכומה,שכ ףכת .ותרוחסל ןיוצמ הנוק ןאכ ול

 ונממ הנוק היהו םירפסה לע רבוע ,ןחלושל שגנ חנ 'ר היה שרדמה תיב לש ךוראה

 ףא ריאשמ היה אלו דימת גהנתמ היה הככ .ודיב ול היהש ףסכה לכ דעב םירפס

 לע שדוק טטרב רמוש ןמחנ 'ר דוע היה ןורחאה ומוי דע .וסיכב "םירפסה ןרק,מ ,הטורפ

 .שרדמה תיב רובע חנ 'ר שכרש הלא םירפס

 'ר ידי לע "לוגלג, לש שורג לע (רעקעב רעד עווּור) הפואה ןבואר 'ר יפמ יתעמש

 תא שרגיש וינפל וננחתהו "קוביד, הב סנכנש השא חנ 'ר לא ואיבהש רפס אוה .חנ

 יקוביד;ה שוריגב ול ורזעיש םיבושח םידוהי-ןינמ ףסא חנ 'ר .הללמואהמ "לוגלג,ה

 .ןינמהמ דחא היה ןבואר 'ר אוה םגי

 הנושארב .השאה ןמ אציש "לוגלג,ה לע רזוג ליחתהו רפושב עוקתל הוצ חנ 'ר

 חנ 'ר ןיב ךורא חוכיו ירחא .השאה תא בוזעי אלש הפצוחב הנעו "לוגלג,ה שקעתה

 חנ 'ר .ןורגה ךרד תאצל ול ןתניש ,יאנתב השאה ןמ תאצל "קוביד,ה םיכסה "לוגלגה;ו

 ךורא קבאמ ירחא .הנטקה עבצאה ךרד תאצל "לוגליג;ה לע רזגו הז יאנתל םיכסה אל

 רפסל ףיסומ היה שישיה ןקזה .וילע רזג חנ 'רש יפכ אציו חנ 'רל "לוגליג,ה ענכנ השקו

 לש הנטקה עבצאה לע םד תפיט םיפסאנה לכ ואר השאה תא בזע "לוגלגה,ש ירחאש

 .החורבו הפוגב המלשו האירב הצילב תא הבזע איהו השאה
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 : םהו ,חנ 'רל ויהש םינב השולש לש םהיתומש תא םיריכזמ ויה הרייעב םינקזה

 .םייח 'ר ;ריאמ-בקעי 'ר ;בייל 'ר

 ויבא ייחב דוע .השולשה לכמ רשכומה היה אוהש םירמוא ויה ריאמ בקעי 'ר לע

 תונברה אסכ לע בשי הארנכ המשו .קאטסילאיב די לע עקוואניסאי הרייעב בר רבכ היה

 .וייח ימי לכ

 וירחא ובישויו ונוצר תא ואלמיש ,םיתבה-ילעבמ חנ 'ר שקיב ותריטפ ינפל

 ,חנ 'ר תא וצירעהש הרייעה ישנא .הרייעה לש תונברה אסכ לע רוכבה ונב בייל 'ר תא

 .ויבא לש תונברה אסכ לע בייל 'ר תא ובישוה ,ותשקב תא ואלמ

 דומילמ סנרפתהו הצילבב וייח ימי לכ רג אוה .בר היה אל ,םייח 'ר ,ישילשה ןבה

 .תונורשכ-ילעב םידימלתל ארמג

 רשאכ ,ותנקז תעל .הברה ותקדצב ןייטצהו הרייעה לש ברה בייל 'ר היה תובר םינש

 וא ןיד הזיאב םולשו:סח העטי אמש דחפמ היה ,רתוי ול דמוע וניא ונורכזש שיגרה

 העדוה םסרפו תונברב רתוי ךישמהל אל טילחה אוה .הכלהכ אלש קוספיו *הלאש;

 -- ריעצ בר אב םיברב רבדה עדונ רשאכ .ולש "תונברה תקזח, תא רוכמל הצור אוהש

 .בייל 'רמ תונברה אסכ תא הנקו אלפנ ןשרדו הרותב לודג -- ןישזולוומ ב"יצנה דימלת

 .ל"צז קינדור ףסוי 'ר ןואגה ברה ביבחהו בוהאה ונבר ךכ רחא היה הזה ריעצה ברה

 םיאצמנה ,הניירבו הרש ,המת תובושחה ויתונבו ריבא םהרבא ברה ונב ןלהל םירפסמ וילע

 .לארשיב

 ןאמינה ףוחל
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 יקצנמק רכששי

 התוללכב הרייעה תומד

 ;הרייעה התיה הנטק .הצילב הרייעה ןוכשת ,ןמינ רהנה לש ויתודגמ דחא רטמוליקכ

 -תיב רצח :הרובטב .הלדג תא ועבק ,ךרעב דחא מ"ק לש םיליבקמ תובוחר העברא

 ףרשנ ןורחאה הז .ץע יונב "שדח,הו םינבל יונב *ןשי;ה -- שרדמה-יתב ינש םש ,תסנכה

 םיבר םג שאב ולע הב ,הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב ץיק-לילב הצרפש הלודג הקילדב

 קר .("שדקה, לכ יפב הייורק) ץע-תברוח התייה שרדמה-יתב ינש ןיב .םידוהיה-יתבמ

 םינצבקל הניל-םוקמ ?"שדקה,ה שמיש ,ורפיס ךכ ,תובר םינש ינפל ךא ,דרש ןינבה-דלש

 .וכותב םיפחרמ תוחורו םידש יכ ,םירמוא ויה ,ותממשב "שדקה,ה דמע ןדיע הז .םידדונ

 .םוקמב תוהתשהל אלש הכילהב ורהימ הרובחב ףאו ,תודיחיב ול ךומסב רובעל ודחפ ןכ לע

 -- והנבימו והארמ יפל ונימב דחוימ תיב ,םינבא-תיב בצינ "שדח,ה ד"מהיב ירוחאמ

 ."הווקימ;הו ץחרמה-תיב אוה ,תונולח-אללו ןבא יונבה דיחיו דחא

 תורשע המכ לש קחרמב .הרייעבש םיירוביצה םייחל זכרמ השמיש תסנכה-תיב רצח

 -יתב תעברא ,היתויונח ירוט ינש לע קושה-רכיכ תערתשמ תסנכה-תיב רצחמ םירטמ

 יתש תוכשמנ קושה יווצק ינשמ .הזכרמב םימה-ראבו ,םייתומוקה-יתב תעבראו הינבל

 "ןשי;ה) ידוהיה ןימלעה-תיב רבעל הינשהו הצטינ רפכה לא הכילומ תחאה : תואטמיס

 ,ןמינה רהנ םש ,םידוהיה לש תומהבה תועור םש ,וחאה ישרגמ םה האלה .("שדח/,הו

 .לודגו ןוטק ץיקב םיצחור םש

 תועבגה לע םש .לגר יכלוהל ליבשו תולגעל רבעמ-ךרד -- "תויונחה ירוחאמ;

 רמגנ "תויונחה ירוחאמ, לש חטשה .םיידוהיה םידליה םהיקחשמ תא םהל וכרע תואושדה

 תילותקל הכפהש ,רבעשל תיבלסוברפה היסנכה תא הפיקמה ,ההובגה ןבאה-תמוח םע

 התפיכ םע היסנכה .הביבסב םינלופה תוטלתשה םע ,הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא

 הכסנ ,הכישח םע תבש ידמ םיקחרמל לוצלצ עימשמה קנעה הנומעפ םע ,היבלצו הקוריה

 -תומי לכ התוממשב היסנכה הבצינ םוד .בלה יקמעב רשפ-עדייאל תובצע חור המ-םושמ

 רעשה חתפיי ,ןושארה םויב ,עובשב תחא קר .אב ןיאו אצוי ןיא ,תרגוסמו תרגוס ,עובשה

 דד
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 םות םע ,תועש המכ רובעכ ךא ,הל םיכומסה םירפכה לכמו הרייעה ןמ םיאבל החוורל

 הכחמו הכחמ ךכ .המוחהדרעשו היתותלד ולעניי בושו היאבמ היסנכה ןקורתת הליפתה

 ןומעפהו ררועתת ברע תונפל תבש ידמ ךא ,הירחושל םימי עובש התממד"לאב היסנכה

 ...קיעזיו לצלצי ,לוק עימשהל ליחתי

 המכ קר .היסנכה ןומעפ לש םילוצלצב הקעזאה ןמ והשמ היה ,ןכא ...קיעזיו לצלצי

 קחרמה לודג המ ךא ,ידוהיה שרדמה-תיב ןיבו היסנכה ןיב םילידבמ דבלב םירטמ תואמ

 -תע ;םייח םיהולא-ירבד תמועל תוומ-תימוד ;ןוזרפ לומ ןורציב :לדבהה םוצע המו

 ינש ;הזמ החוורל תוחותפ תותלדו הזמ חירבו לוענמ !ןאכמ הלילו-םמויו ןאכמ אוצמ

 .יתומימח לש םלוע דגנכ תורירק לש םלוע -- םינוש תומלוע

 .רוזיאבש םירפכה לכ לש הצעומה-שאר תכשל ,"הנימג;ה תיב -- היסנכל ךומסב

 קר ודמל וב ,הלשממה םעטמ ס"היב אוה ,"הקלוקש;ה ןינב ,ךרדל רבעמ ,הכשלה דיל

 ודמל םינלופה ןוטלש תעשב) וידימלת םע הנמנ אל דחא ידוהי דלי ףאו "םייוג,ה ידלי קרו

 .(םיידוהי םידלי רפסמ םג

 תובוחרבו קושה-רכיכב ,לבוגה בוחרב -- הל רבעמו תסנכה-תיב רצחב ורג םידוהיה

 בוחרה וליפא ,םידוהי ילב היהש הרייעב בוחר היה אל .הנממ םיפעתסמה תואטמיסהו

 ולעש ,םידוהי לש םיתב ינש ,וחרכ-לע וא תועטב ,וכותב ללכ "םייוגה בוחר, ארקנש

 .("םייוגה בוחר, טקשב ארקיהל בוחרה היה לוכי זאמ) הלודגה הפירשב שאב םה ףא

 ,"םייוג,ה םהינכש דצב ויח ,ךרעב תוחפשמ האמ ,היבשותמ שילשכ ,הרייעה ידוהי

 שולש הלא ,םקשמו םדש לע הלאו םתכאלמו םרחסמ לע הלא ,ובשי ךכ .םרפסמב םיילפכ

 עודי אל -- ? ךכ ובשי ןמז המכ .םתיסנכב עובשב תחא הלאו םשרדמ-תיבב םויב םימעפ

 ןיכומס יפל ךא .ידוהיה בושיה הב םייק יתממו היתודלותב וניינעתה אל הרייעב .קוידב

 .םינש תואמ המכ תוחפל היה הצילבב ידוהיה בושיה לש ומויקש ,רבדב קפס ןיא

 -תכירכב ,רצו ךורא ,הבע סקנפ ,ל"ז יבא לצא יוצמ היה "אשידק הרבח,ה סקנפ

 ינורכזב םירומש .תונרקס ךותמ םיימעפ-םעפ וב יתצצה ,דלי יתייהשכ .ההכ הפיטעו רוע

 .הנוש ויד עבצו הנוש די-בתכ דומע לכב .םיבותכ םינושארה םיפדה קר ,םיקלח ריינ-יפד

 םירבדה תאירק התיה השק ןכל ,התהדו ריינה ךותב הגפסנ וידה ,רתויב רורב אל בתכה

 םוש טעמכ ררבל יתחלצה אל תודדוב םילממ ץוח ךא ,ןושארה ףדב אורקל יתיסינ .םתנבהו

 .וב ץורלו אורקל יתלחתהו אבא לש רורבה ודי-בתכל יתעגהש דע סקנפב יתפדפד .רבד

 .ונימימ ,ןורחאה ןמזה ןמ םירבד רבכ ויה הלא לבא

 תויתואה .ידמל לודג חטש לע ערתשהו "שדח;ה םע לבג "ןשי,ה ןימלעה-תיב

 "ימורקו קבא-תובכש תוסוכמ ןתויהב ,הנחבהל ונתינ אלו טעמכ תובצמה יבג-לע תוקוקחה

 .ןמזה ךשמב ןהילע ושבגתנש בוזא

 התיה *רצח,ה .הכותב "ןומרא,ה םע "רצח,ה תערתשמ הרייעה ןמ דחא מ"ק קחרמב

 המכ לש העבג לע .ויחא ידיל הלוהינ יניינע לכ תא רסמ רשא ,יוקצבורט ןזורל תכייש
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 הרייעה ישנא םיאצוי ויה תבש לכ .ןמינה רהנ תפש לע "רצח,ה הנכש םירטמ תורשע

 ןיב הדירפה דבלב הרצ העוצר קר .ןמינה לא ביבחה םלויט-םוקמל רעונה-ינב רקיעבו

 ,םיהובג םיצע לש הכושמ ןיעכ תפקומ איהשכ ,"הלעמל, תאצמנה ,"רצח,ה ןיבל רהנה

 סנכיהלו תירותסמהו ההובגה הציחמה תא רובעל זוע שיא ביהרה אל .םיתובעו םיקורי

 ןזורה לש ויחא ףוריט-ףוקת הלילו-םמוי בבותסמ ,םירפסמ ויה ךכ ,"רצח,ה ךותב .המינפ

 םהל רתונ אל ."רצח,ה ימוחתב ךורדיש ימ לכב תוריל ןכומ אוה .ודיב ןועט הבורו

 תוניבמ .םיהובגה םיצעל רבעמ לא רדוחו ךשוממ טבמ תחילשב קפתסהל אלא םידליל

 השענה ןמ ותצקמבש תצקמ יהשלכ הצריפ ךרד תולגל וחילצה ילוא םיכובסה םהיפנעל

 ךותב שחרתה רשא לכמ שולק דה םג ולו לוק-תב םג טולקל וחילצה ילוא .םינפלו ינפל

 אלל ,חותפו יולג ןמינ רהנה םהינפל ערתשה תאז תמועל ."ןומױא,הו "רצח,ה לש םכות

 ...רוצעמ לכ

 ,תודשה לא ,"ןומרא;ה םע "רצחה, לא רתוי וכשמנ זאד םידליה םאה עובקל השק

 .שרדמה-יתב לא רוזחנ ונא ךא ,שרדמה-יתבו *רדח;ה לא וא ,ןמינהו תושרוחה

 רתוי ויה תוכורא תוריקה ונבנ םהמ םינבלה .היה ןשי םנמא *ןשי,ה שרדמה-תיב

 םיהובג תיבה תונולח .ההד םודאה ןעבצו ןהיתותוא ןהב ונתנ ןמזה יניש .ונימי לש הלאמ

 הנווכבש ןכתיי .לספסה לע תולעל היה ךירצ ורגסל וא ןולח חותפל ידכ .שיא-תמוקכ ויה

 תעשב תורישי עוגפל םיערופ ולכוי לבל ,םיינוחטב םימעטמ ,הבוגל תונולחה ועבקנ

 ,ץוחהמ םיערופ לע השקהש הז דבלמ ,הבוגהש םג ןכתי .הדימעב ןיבו הבישיב ןיב ,הליפת

 לטבתהל וא הליפתהמ תעדה תא חיסהלו הצוחה ץיצהל מ"היב ךותב םיאצמנהמ םג ענמ

 .ארמגה דומילמ

 היה ועצמאבש יחרזמה ריקהמ ץוח) "ןשי,ה שרדמה-תיב לש ויתוריק תשולש ךרואל

 םייבועו םכרא ,ריקל םתודימצ ןפוא ,םתרוצ .דואמ םיבע ץע-ילספס ויה ,(שדוקה-ןורא

 תורטועמ ,גחו תבש תולילב וקלדש בלחה-תורנל תשוחנה-תושרבנ .ןשוי לע םה ףא ודיעה

 קר העיפומ התיהש ,הלודגה הכונחה-תרונמ .ןשונ-ןשי ןהיארמ לכו םיחרפו םיציצ ויה

 ומכ איה םגו "חרפו-רותפכ, תשוחנ התיה היושע ,הכונח ירחא דימ תמלענו הנשל תחא

 ...תורודדרדה הלוכ הרמא -- רמאנש

 ןמזמ ודביא תיבה לש ץעה-תוריק .שדח כ"כ הארנ אל "שדח.ה שרדמה"תיב םג

 וכותב ויה *ןשי,ה שרדמה-תיב תמועל םלוא .םימיה תוברב וריחשהו יעבטה םנבול תא

 םילודגו םיהובג ויה אל תונולחה .ןשיה םוחתמ ואיצוהל ידמל םיבר םינמיס המינפ

 רואב וקירבה ןיידע תורונמהו תושרבנה ,םיבע כ"כ ויה אל םילספסה ,לבוקמהמ הלעמל

 ...תורנהו שמשה

 ...תורנה ובכ ,שמשה הכישחה ,רואה זוגנ



 םילשורי ,ינומכ יי

 ...תור חה ת ה

 (רופיס ךותמ עטק)

 םלועה-תמחלמב ,ינמרגה שוביכה תפוקתב הצילבב השחרתנש הדוזיפא ןלהל

 1934 תנשב (ינומכ .י) יקצנימק רכששי י"ע התלעוה וז הדוזיפא } הנושארה

 (ךרוע ה) .ילארשיצרא ןותעב המסרופו

 םישורד ויה .םייערא םישיבכ ןיקתהלו םיכרדה תא רפשל ולחה םינמרגה םישבוכה

 .הדובעל ןוצרב ואצי ,ומתתסנ םתסנרפ תורוקמ לכש ,הרייעה ינבו .םיפלאל םילעופ

 עגר-ןב .םינפהייאושנו םיבושחה םיתבה-ילעב ינב תא םג םיתבהמ החליש ,הקוצמה

 -רכש דחא קרַאמ םנמא .םייניש-ןויקנ לש דחפמ םיידי-ןויקנ לש לגרה םווג ירחא וכילשה

 ,הדימעה תונשב השאו שיא ?וחקלי ןיינמ המדא-יחופתו םחל תפ ךא  ,אוה םועז םוי

 םג םאו .םתיב יחתפ לע קפדתמה בערב םחלהל ואציו וצלחנ 18--12 ליגב הרענו רענ

 ןיא .םולכ ךכב ןיא ,הלעמ-יתוחפ לש םתעמשמל רוסלו ,תייצל םהילע הגרד יתוחנל

 .הנכסה תעשב ןיקדוב

 :הדובע לכב ךרפב םודיבעהו םידליה לש ךרה ליגה לע םג וסח אל .היה בר לוצינהו

 תעיבטו .'וכו ץצח רוזיפ ,םיעלס ץופינ ,םינבא טקל ,םישרט תריקע ,תולעת תריפחב

 וטבמב ץצחה לג תא דדומ ,ךילא שגנ היה .חיגשמה-ליחל ול התיה הנימב תדחוימ ןיע

 : החכוה תואל ועבצאב ענענמו ךילע ויניע ףיעמ אוה רחאו ,בקונה

 ..! יחחרפ ,התא הפרנ --

 ,תינוניב המוק לעב ,םישימח ןבכ ידוהי ,הרובחבש ןקזה .ונייה הדובעל םינכש השלש

 לש םורק ןיעמ וליאכש ,ול ויה תוכייחמ םיניע .חדבמו הריעצ המשנ לעב ,זילע ,זירז

 ספא .םיכרחה ןיבמ הציצה תיבבל קוחצ-תב .ינוציחה םלועה ינפב ןהילע הפיח הפילק

 וז ןבאכ .םיקמעמב תחנאנו םירתסמב ושפנ הכוב ץוחבמ וניע קוחצב יכ ,שיא עדי אל

 ..הזונג תטהול שא הברקב הליכמו ץוחבמ הרקו השקה

 הכומסה תבכרה-תנחת לא םיעסונ ליבוה .היה הלגע-לעב וימי לכ ,הז ידוהי

 תא חדבל בהאו הרייעב "דיגנ,ה לש ותיבייאבמ היה םולש ימיב .קחודב סנרפתהו

 הרסאנ תבכרב העיסנה .םיתעה וילע וכפהנ לבחל םינמרגה וסנכנשמ .םיעובקה ויעסונ

 םינבא ץפנו שיטפב וטוש תא ףילחהו ךלה ? השע המ .המחלמל סיוג וסוס ,םיחרזאה לע

 תבש תבשה יכ .עובשל קראמ השש וא םויל גינפ םירשעו קרַאמ ורכשו .שיבכה לע

 .םייוגל ןותבש ןושארה םויו םידוהיל

 זוגא ןיעמ ,םירירש לעבו הזר ,המוק-הבג .הרשע הנומש ןבכ םלע ,ינורזע ,ינשה
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 81 ...תורחתה

 םג וילגרל רנ היה "רבג םילאד לכ, .לקנב וחצפל ןיאו השק ותפילקו קיר וכותש

 לש ומורב םידמועה םירבדה םה אלה .הפיה ןימה לא ותשיגו ותוגהנתהב םגו הדובעב

 .םיינתמ סוניש י"ע אלא הבשחמ ךותמ השענ םשוביכ ןיאו .םלוע

 .םידימלתה לספסמ התע הז דריש ,הרשע םיתש ןבכ דלי ,ינא יתייה הרובחבש ןטקהו

 בשק יתבשקה .יתננובתהו יתבשי םמוד .והמ הפי ןימ יתעדי אלו הדובע יהמ יתעדי אל

 "יתובר, יפמ *הרות, יתדמל ."םישנ תוכלה, יתדמל ."הדובע, תיגוסב קרפ יתדמל ,בר

 ...םינקזה

 טבמ ףיעמ דחא לכ .וינבאבו ושיטפב עוקש דחא לכ .םיעלס םיצפנמ ונא הנה

 הלגעה-לעב ,הרובחבש ןקזה .ונממ תושעל לידגה אל םא ונכש לש לגה רבעל דצה ןמ

 ול ולעה הז ףלח .רתויב הלודגה ץצחה תמרע התיה ותמרע .הפיכב לשומה היה ,רבעשל

 שלש ןיב .וז הפסוהל היה יוארו יאדכ ,ןכא .םויל גינפ םירשעב ותרוכשמ תא םינמרגה

 ,אוהו ..היניש ןיב הסרכו האלמו הבע ,הבחרו ההובג ותמרע הססונתה ץצחה תומרע

 ויניע תא םירמ אוה ףוסלו ,לודגה םינבאה רבצמ ךותל ויניע עיקשמ .תוקשופמ וילגר

 ..ןיתדלי ינא ,הלאה םינבאה תא יתירה ינא :רמואכ ןואגב

 לע ויניעב ףילצי רחאו םהיתומרע תא וטבמב דומי ,הנפי הזמו הזמ רבעמ וינכש לאו

 : לאמש לעו ןימי

 !ילא ומדהו אנ-וסנ ,אברדא ,םיחחרפ ,יה --

 ליג-יקיז םא עדא אלו טיבמ ינאו .םיביבש תוזיתמו העש התואב תוקירבמ ויניעו

 ...תפחרמו הלק קוחצ-תב העיפוה וינפ לעו ףלח קרבה ,םואתפ .המיחו ןורח תוצוצינ םא םה

 : טילחהו ינורזע וב אנקתה

 .יתמרע תא לידגהל חרכומ ינא ,המ ילע רובעי --

 שיטפה תומולהמ ותחנ םירירש תוחיתמבו םיבצע תוחיתמב .תורחתה הליחתה

 וקרח .ץפנה תולוק ויה רתוי םיזעו תוכמה ויה רתוי תוצימאו רתוי תוקזח .םינבאה יבג לע

 .תודרומהו תומרומה םהידיל תחתמ וררופתהו ורבתשה ,הפונתה תמצעמ וקנאנו םינבאה

 .וטשפתהו ובחרתה ,ולדג ,וחמצ תומרעהו

 : לג לא לג חס

 .ךממ ינא בר --

 התרחתה .שיטפב שיטפ הרחתה .םינבאב םינבא ורחתה .תורחתה התיה תאז ןכא

 ..הנקז םע םימידלוע וקבאנ .םישנאב םישנא ורחתה .חומב חומ הרחתה .דיב די

 יתעדי אלו .ןקזה ייחל לע ורגינ תורוכע תופט .םילכה ותבש ,אובל רחיא אל ןוחצנהו

 .ןיע-תעמד םא איה םיפא-תעז םא

 .יליוא ךויח ךייחו תומרעה יתש תא וטבמב לקש ,חקפמה-ליחה שגנ הדובעה םותכ

 ; םייאו ופא לא ועבצא חינה ,ירבעל הנפ
 ...! שנד-רב ,הפרנ ךנה --



 קירּב ןרטנוא
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 שטיוועלעסַאי ןמלז

 לָאמ ַא ןופ תונורכז

 טנגעג יד ןוא לטעטש סָאד

 ןטינשעג ,(גנעל רעד ןיא) ןסַאג עלעלַארַאּפ ריפ ןופ טיובעג זיא עצילעב לטעטש סָאד

 ןרעטניה .בושי רעצנַאג רעד זיא סָאד .קרַאמ רעד -- ייז ןשיווצ ,ךעלעסעג 10 ַא טימ

 ייה ןקידעקעמש טימ ןסקַאווראפ ,סעגערב ענייש ענייז טימ ןַאמעינ רעד טסילפ לטעטש

 .ףיוה רעצילעב ןופ ץַאלַאּפ סצירפ םעד טייטש גערב ןכיוה ןפיוא .סעטסוק עכיוה ןוא

 "םָארַאּפ, רעד טיירג קידנעטש זיא ןטרָאד .ךייט םוצ געוו רעד טריפ גרַאב םעד רעטנוא

 .ךייט ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעמוקנָא ןליוו עכלעוו ,עקינעי יד ןריפוצרעבירַא

 יד ןופ .לטעשז ןופ גנוטכיר רעד וצ לטעטש ןופ טריפ קירב רעגנַאל רעיינ רעד ךיוא

 -טכורפ ןוא סעקנָאל ענירג ,רעדלעוו עװָאנסָאס ךיז ןעיצ לטעטש ןופ ןטייז ערעדנַא

 עכעלטע .לטעטש ןופ ןטסירק -- רעניווונייא יד וצ ןרעהעג עכלעוו ,רעדלעפ ערַאב

 .דרע רעד ןופ הנויח רעייז ןעיצ ןוא ייז ןשיווצ ןפרָאװעצ ןענייז רעפרעד

 ןסַאג עכעלטע יד ןוא עקירעדינ -- רעזייה יד .םערָא זיא ןיילַא לטעטש סָאד

 יורטש טימ טקעדַאב -- רעכעד יד .דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנייא יוו ןוא ןיילק ןענייז

 ערענעש ןוא ערעסעב עכעלטע יד .ךָאמ רענירג ,רעטכידעג טסקַאוו יורטש ןפיוא ןוא

 .קרַאמ ןפיוא ןעייטש ,עטרעיומעג עכעלטע ,ייז ןשיווצ ,רעזייה

 ןדיי עשלטעטש יד ןופ תוסנרפ

 יד ןגיוצעג ןעמ טָאה סָאװ ןופ !טבעלעג לטעטש ןופ ןדיי יד ןבָאה ױזַא יוו

 ןייק וליפַא .טגָאמרַאפ טינ עצילעב טָאה םירחוס עסיורג ,ןשטנעמ עכייר ? הסנרפ

 יורטש טימ ךעלמערק עכעלטע טריטסיזקע ןבָאה סע .טלעטשעג טינ ָאד ךיז ןבָאה קרעמ

 סָאד .הרוחס לבור עכעלטע רַאפ ןענופעג ךיז טָאה למערק ןדעי ןיא ןוא רעכעד עטקעדעג

 -רעייטש ןופ רָאטקעּפסניא רעד ןרָאפנָא טעוו רעמָאט ,ןטלַאהַאבראפ ךיוא ןעמ טגעלפ
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 לסעפ ַא ןטלַאהעג טָאה רעמערק רעד םוחנ .ןרעייטש ןלָאצַאב ןפרַאד טעוו ןעמ ןוא טמַא

 .ןענרעל ןוא שרדמהיתיב ןיא ןציז רע טגעלפ ןיילַא .ןגעוו לטעטש ןצנַאג ןרַאפ גנירעה

 יד ןוא הרות ןענרעל טגעלפ רע ,הרוחס-טינש לסיב ַא ןטלַאהעג טָאה סערעמ עציא

 קירוצ ןגָארט יז -- ירפ רעד ןיא ןוא טכַאנייב ףיוא הרוחס יד םייהַא ןעמענ טגעלפ בייוו

 יד רַאפ ךיוא ןוא תבש ףיוא ןווייה טפיוקרַאפ טָאה רעדורב סבר םעד .ןיירָא למערק ןיא

 רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה רעדעל עטושפ יד ,םָארק-לעפ ַא טַאהעג טָאה סלּפָאק חנ .רעקעב

 -רתסא .(רעפעטש רעד ןזעוועג זיא ,ןוז ןייז -- יכדרמ) *סעשטּפַאל, ףיוא םירעיופ יד

 שטיװעלעסָאי הרש ןוא ןמלז

 ןטלַאהעג ךיוא טָאה ,סדמלמ םעד המלש ,עזייר .פעט ענעמייל טפיוקרַאפ טָאה הכלמ

 ךַאז ןייק ןעמ טָאה םָארק רעד ןיא .םָארק-ןזייא ןַא טַאהעג טָאה סהילדג לארשי .פעט

 ריט יד לייוו ,קינייוועניא ןייגניירא טנָאקעג טינ ךיוא טָאה ןעמ ןוא ןעזעגסיורַא טינ

 רָאטקעּפסניא רענטַאדָאּפ רעד לָאז סע ידכ ,ץכעגעשזד ןיא טרימשעגנייא ןעוועג זיא

 עקביל ייב ןעוועג ןענייז "ןטפעשעג,-טפיוה יד ..לעװש יד ןטערטרעביא ןענָאק טינ

 שטנעמ רעכעלנייועג א ,ןפיוק ןעמוקניירַא םיצירפ רָאנ ןגעלפ ריא וצ -- סעקלָאד

 .היכז יד טַאהעג טינ םעד וצ טָאה

 ענעי ןיא לטעטש ןיא טפַאשרעריפ עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג ןוא עקיצנייא יד



 85 לָאמַא ןופ תונורכז

 רעריפנָא רעד ,("קישטשרַאבזיא, רעד) עבואר 'ר ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא ,ןטייצ

 -עלווָארּפ עיָאנטסָאלַאװ, יד וצ טרעהעג ןבָאה ןדיי יד ."עווארפוא רעקסנַאשטשעמ, ןופ

 יד .רעניווונייא עשידיי יד ךרוד טלייוועגסיוא ןעוועג זיא עטסָארַאטס רעד ןוא "עינ

 ןעמ טגעלפ עטסָארַאטס םייב .ןקיטעטשאב רעהכַאנ םיא טגעלפ גנוריגער עשירַאצ

 ערעדנַא ןגעוו םיא וצ ןעמוק טגעלפ ןעמ ןוא עקירטעמ א ,טרָאּפסַאּפ א ןעמענסױרַא

 ןעוועג זיא עטסָארַאטס ןופ טמַא רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .םינינע עלַאּפיצינומ

 ןענַאטשעג זיא ןעמ ןעוו טפיוהרעביא ןוא העד עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ןוא רעכיוה ַא

 יד ןעמוקאב וצ ףיוא סעיגעליווירפ ןצונסיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא וויזירפ םוצ

 ,ןפרַאוופָא רעדָא ,ןרָאי ןבעגוצ :ןעוועג זיא תושר ןייז ןיא ."סעטַאגיל, ענעפורעג ױזַא

 .טסניד ןופ ןעיירפאב קידנעטשלופ ךיוא יוו

 ,טכַאמ רעד ייב דושח ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ אראפ סַאּפ א ןעמוקַאב וצ ידכ

 -עגנָא ןַא ,"עווארפוא, יד ןטלַאהוצסיוא ידכ .טלעג סעמוס עסיורג ןלָאצַאב ןעמ טגעלפ

 םעד רעייטש א ןלָאצ טזומעג ןדיי יד ןבָאה -- גנוטכיילַאב ןוא הריד ַא ,ןטלעטש

 .רעייטש לבור 1 זיב ןגיילוצפיורַא טכער סָאד טאהעג טָאה רעכלעוו ,עטסַארַאטס

 ןופ טייהרעמ רעד רַאפ טלעג םוכס רעכיוה וצ ַא ןעוועג זיא לבור ןייא וליפא רעבָא

 סָאד .ןקעווצ עכלעזַא ףיוא ןלָאצ ןלעוו טינ ןגעלפ ךס א ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 .ןדיי יד ןשיווצ טייהנדירפוצמוא ןַא קידנעטש ןפורעגסיורַא טָאה

 ךיז ןשיווצ ןדיי

 ןבָאה עכלעוו ,רעציטשרעטנוא ןוא רעגנעהנָא ענייז טַאהעג טָאה עטסָארַאטס רעד

 ךיז ןעמ טגעלפ טפָא ץנַאג .לריּפַאּפ "ןקניל  ַא ףיוא ןביירשרעטנוא טנרעלעגסיוא ךיז

 טינרָאג ךיז ןגעלפ "ןשטנעמ, ָא יד רעבָא ."םייחל, א םיא טימ ןכַאמ ןוא ןפערט

 .ןעגנַאגעגנָא טינרָאג ייז זיא סע .לטעטש ןיא טײקמערָא רעד ןפלעה וצ יוַא יוו ,ןרעמיק

 ןעמ טָאה -- רעגנוה ןופ טברַאטש רעצעמע זַא ןלייצרעד ןוא ןעמוק טגעלפ ןעמ זַא

 .תונמחר םעד טגיילעג

 טינ ."ןשטנעמ, יד טָא ןופ החגשה רעד רעטנוא ןעוועג ךיוא זיא "אשידק הרבח, יד

 -הרובק ןופ םוכס רעד טגעלפ םיאבג טימ דעו א ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק

 טַאהעג ןבָאה ייז ןעמעוו ףיוא םעד קידנעווענַאש טינ ייז ךרוד ןרעוו טמיטשַאב טלעג

 .גיוא ןַא

 ןדייל טלָאװעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ערעדנַא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה רעכיז

 ַא ךיז טקנעדעג סע .ןעיירעגירק עטפָא וצ ןעמוק טגעלפ סע ןוא טייקיטכערעגמוא יד

 ןענופעג טינ טָאה ןוא קענַאג א טיובעגסיוא טָאה עכלעוו ,סעקלַאד-עקביל טימ לַאפ

 ןוא ןגעלשעג וצ טכַארבעג טָאה ךַאז יד .שינעביולרעד ַא רעירפ ןטעב וצ קיטיונ רַאפ
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 רעכלעוו ,רָאטַאנרעבוג םוצ ןעגנַאגרעד זיא ןינע רעד .ןפרַאװ-רענייטש ןקיטייזנגעק וצ

 ...ןבעל ןשידיי ןיא רדס ַא ןלעטשוצנייא ידכ ,ןעמוקעגּפָארא ךעלנעזרעּפ זיא

 ןעמ זַא ,וצרעד ןעמוקעג ךיוא זיא'ס ןוא ןכערבסיוא טפָא רעייז ןגעלפ ןתקולחמ

 -גנעה יד ןעילפ ןגעלפ סע ןוא שרדמה-תיב ןיא ןגָאלשעג לֶאמנייא טשינ ךיז טָאה

 רע ידכ ,עדיל ןופ ל"צז סענייר ברה ןפורעגסיורַא ןעמ טָאה לֶאמ עכעלטע .ןּפמָאל

 .לטעטש ןיא תיב-םולש ןפַאש לֶאז

 תוריזג עיינ -- ןטייצ עיינ

 ןבָאה ענלצנייא זיולב .קידוועעזנָא קרַאטש ןעוועג זיא לטעטש ןיא טייקמערַא יד

 םיקפתסמ ןעוועג ןענייז ןדיי רעצילעב .ןבעלוצכרוד ךיז ידכ ,הסנרפ גונעג טַאהעג

 ןופ טסימ סָאד .גייצנירג טימ ןטרָאג א ןוא וק ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רעדעי .טעומב

 ןעייטס ןדעי ייב ןגעלפ לפָאטרַאק יד ןוא ןצעז-לפָאטרַאק םוצ ןצונ טגעלפ וק רעד

 ,תבש ףיוא גרַאווכוש ןיא ,גנודיילק ןיא ןעוועג זיא לגנַאמ רקיע רעד .רָאי ץנַאג ַא ףיוא

 -ןדיי יד ןופ ןעמוק ןגעלפ עטקירדעג יד רַאפ עציטש ןוא ףליה-טפיוה יד וו .ַא .א

 ןוא תבש ףיוא עמערַא ראפ ןקישניירַא ןגעלפ עכלעוו ,םיתב-ילעב ןוא סעקינבושי

 -- סעקינבושי טימ טצעזַאב ןעוועג זיא לטעטש םורַא טנגעג עצנַאג יד .עקנַארק רַאפ

 ןפלעה ןוא ןציטש טנַאה רעטיירב ַא טימ ןגעלפ סָאװ ןשטנעמ עשידיי ןוא עמערַאװ רעייז

 ןעמוק ייז ןגעלפ םיתבש ןוא םיבוט-םימי ןיא .ןענָאק ןגעלפ ייז רָאנ סָאװ טימ עמערָא

 עדנערַא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי עלַא יד טָא .סעילימַאפ ערעייז טימ ןיירַא לטעטש ןיא

 סעמשטערק ,ךעלמערק טַאהעג ןבָאה ערעדנַא .םיצירּפ יד ייב ןפיוה יד ןיא ןטקַאּפ יד

 ןיא טשרעהעג טָאה סע יוו ,גנַאל ױזַא ןגיוצעג ךיז טָאה בצמ רעקיזָאד רעד .ןקנעש ןוא

 זיא סע ןוא ןברָאטשעג זיא רע זַא ןוא רעט-3 רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ רעד דנַאלסור

 .רערעווש ןרָאװעג ןבעל סָאד זיא רעט-2 רעד יַאלָאקינ ןוז ןייז ןרָאװעג טניורקעג

 ךיז ןבָאה ףוס םוצ ןוא ןטייצ ערעסעב ףיוא ןעגנונעפָאה עסיורג טגיילעג טָאה ןעמ

 .ןדיי ףיוא תוריזג עיינ ןָאטעג טָאש ַא רָאג

 ןייק רעמ טַאהעג טינ ןדיי ןבָאה ,"עינעילעיסָאװָאנ; ןופ הריזג רעטשרע רעד טיול

 "עג טגיילעגפיורַא זיא סע .ןזָאלרַאפ ייז טזומעג ןוא רעפרעד יד ןיא ןעניווו וצ טכער

 ןענייז םיבשות עקירעייגנַאל יד רָאנ .ךעלמערק ןוא ןקנעש יד ףיוא לָאּפָאנָאמ ַא ןרָאװ

 ךעלטעטש יד ןיא ןעניווו רעבירַא זיא לייט רעטסערג רעד .ןבילבעג קילייווטייצ ךָאנ

 .עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה -- לייט ַא ןוא

 לטעטש ןיא סעיצוטיטסניא-ספליה

 רעסיורג ַא ןוא הפירש עסיורג א ןכָארבעגסיוא עצילעב ןיא זיא טייצ ָא רעד ןיא

 סָאװ ,םירחוס-דלַאוו יד ןופ ףליה רעד טימ .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא לטעטש ןופ לייט
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 םעד ךאנ ךיילג .טיובעגסיוא רעדיוו ךיז ןעמ טָאה ,טנגעג רעד ןיא טלדנַאהעג ןבָאה

 ןעמ ןוא טיירפשרַאפ ךיז טָאה טייקנארק יד .עימעדיפע-סופיט ַא ןכָארבעגסיוא טָאה

 זיא ,ל"ז יקצענעמַאק חנ-םייח 'ר ,רעטעפ ןיימ .ריא וצ גנוסיל א ןכוז ןעמונעג טָאה

 ןבָאה ןדיי עשלטעטש ענעעזעגנָא עפורג ַא ךָאנ םיא טימ ןוא רעטשרע רעד ןעוועג

 םעד ךיז ראפ טלעטשעג טָאה סָאװ ,"םילוח-רוקיב, הרבח יד טריזינַאגרָא ןעמַאזוצ

 סָאװ .טלעג ןעלמַאז ןעמ טגעלפ ךָאװ עדעי .עקנַארק-רעווש יד ןעוועטַאר ןפלעה וצ ליצ

 .םירישכמ ןוא תואופר ןבעג ,רָאטקָאד א ןעגנערב וצ ףיוא דנָאפ א יוו טנידעג טָאה

 ןייג וצ טייקטיירג רעייז ןגעוו ןדלָאמעג קיליוויירפ ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ךיוא

 ןריזינַאגרָא סָאד זיא טייצ רענעי ןיא .ןענידַאב וצ ייז ךיוא יוו עקנַארק יד ייב ןפָאלש

 .ןצונ ךס ַא טכַארבעג עקַאט טָאה יז ןוא קידנעווטיונ רעייז ןעוועג הרבח ַאזַא

 עסַאק-"דסח-תולימג, ַא ןפַאש סָאד ןעוועג זיא גנומענרעטנוא עקיטכיוו עטייווצ יד

 -ילעב ןוא רעמערק ערעמערָא יד ןפלעה וצ ןעוועג זיא סע ליצ סנעמעוו .לטעטש ןיא

 רָאטַאדנערַא רעד ,טָאימַאנ םולש 'ר טקנעשעג טָאה דסח-תולימג ןטשרע םעד .תוכאלמ

 רעדעי טָאה ,לבור טרעדנוה עכעלטע ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ יוו םעד ךָאנ .ףיוה ןופ

 ןצונ טכַארבעג טָאה עסַאק יד .ךעלטנכעוו טלָאצעגסיױא ןוא האוולה ןַא ןעמוקַאב ךרצנ

 : ןענַאטשעג ןענייז עסַאק-דסח-תולימג רעד ןופ ץיפש ןיא .לטעטש ןיא ןשטנעמ ךס א רַאפ

 .ערעדנַא ןוא יקסווָאמינאפ ףסוי ,ןַאמפיוק רעזייל עציא ,יקצענעמַאק חנ םייח 'ר

 עצילעב ןיא ןטסינויצ

 םעד ךָאנ .עצילעב ןיא טרָא ריא ןענופעג ךיוא טָאה גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 ,גנוגעוואב רעד ןופ ןזיירק ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז טנגעגמוא רעד ןיא ןבָאה סע יו

 עשוהי 'ר ,ןיקּפָאנָאק בייל השמ ,יקסנישבאש ןמחנ 'ר ,יקצענעמאק חנ-םייח 'ר ןבָאה

 ןטשרע םעד עצילעב ןיא ןפַאשעג ןוא טריזינַאגרָא יקסווָאקוװעל לאכימ ןוא יקסווָאניסַאי

 ןעמ .רעדילגטימ יוו ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה עכעלטנגוי ליפ רעייז .ןטסינויצ ןופ גוח

 ןוא "דיירעד, לַאנרושז ןשיטסינויצ םעד ןעמַאזוצ ןענעייל ןוא ןפערט ךיז טגעלפ

 .לארשי:ץרא ןגעוו ןטַארעפער ןענעדרָאניײא ךיוא טגעלפ ןעמ ."הריפצה, םעד ךיוא

 טגעלפ ןעמ ּווו חנ-םייח 'ר רעטעפ ןיימ ייב ןפערטנעמַאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ קיטיירפ ןדעי

 -רעביא ,רערעטש ןוא רענגעק ליפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .אמויד-ינינע רעביא ןדייר

 ףיוא קידנקוק טינ .ערעל סלצרעה טסַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק עמורפ יד ןופ טפיוה

 ךיז ךעלטעטש ערעדנַא ןפלָאהעג וליפַא ןוא טרעסערגרַאפ גנוגעוואב יד ךיז טָאה םעד

 -רַאפ וצ ןעגנוגנערטשנָא ליפ טכַאמעג טָאה עדיל ןופ ל*צז סענייר ברה .ןריזינַאגרָא וצ

 .טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא סיורג ןעוזעג זיא העפשה ןייז .גנוגעוואב יד ןקרַאטש
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 ןרענָאיצולַאווער רעצילעב

 ןוא עניכ טימ תומחלמ יד טריפעג ךיז ןבָאה 1903 זיב 1900 ןופ ןרָאי יד ןיא

 -עגסיוא זיא סע ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע .עירושזדנַאמ ןעמונעגוצ טָאה דנַאלסור

 ןופ ליפ ןוא ןגירק ארומ ןביוהעגנָא ןבָאה לטעטש ןיא ןדיי .ןַאּפַאי טימ גירק יד ןכָארב

 לענש ךיז טָאה ןאּפַאי טימ המחלמ יד .דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע ןבָאה ייז

 טָאה סע .תורצ ןטילעג םעד בילוצ ךיוא ןבָאה ןדיי .ןַאּפַאי ןופ גיז ןטימ טקידנערַאפ

 סָאװ ,ןומה םעד דצמ ןלַאפנָא-ביור ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאווכ א ןָאטעג-טָאש ַא ךיז

 .ןַאּפאי טימ לַאפכרוד םעד ןעלמוטרַאפ וצ ליצ ןטימ ןרָאװעג טצעהעגרעטנוא זיא

 סע .גנוגעוואב ערענָאיצולָאװער א ןענַאטשטנַא רעדיוו זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 טָאה טכַאמ עשירַאצ יד .ןקירבַאפ ןיא ןוא ןאב רעד ףיוא ןקיירטש ןכָארבעגסיוא ןענייז

 טינ זיא עיטַארקָאמעד עקיטכיר יד ןוא דנַאטשרעדיװ ןדעי טקיטשרעד לענש רעבָא

 .ןעמוקעג

 וליפַא ןוא ריביס ןייק טקישרַאפ ךיילג ןעמ טָאה ןרענָאיצולַאװער עשידיי יד

 ןייק ןפָאלטנַא ןענייז ןרענָאיצולָאװער עשידיי רעצילעב ןופ לייט רעניילק ַא .ןסָאשעג

 .עקירעמַא

 רעבָא .טריזילַאמרָאנ ךיז טָאה ןבעל סָאד ןוא טלעטשעגנייא לסיב ַא ךיז טָאה ור יד

 ןעמ ,סיורג ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא יז ;טרעדנעעג טינ טײקמערָא יד ךיז טָאה לטעטש ןיא

 עגַאל עשימָאנָאקע ערעווש יד ןרעסעברַאפ וצ טייקכעלגעמ זיא סע עכלעוו טכוזעג טָאה

 .ןדיי עשלטעטש יד ןופ

 ל"ז קינדור ברה

 תונברה אסכ םעד ןבעגעגרעביא טָאה ,ל"צז בייל 'ר ,לטעטש ןופ בר רעטלַא רעד

 ,ןשרד א ,םכח-דימלת רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קינדור ףסוי 'ר ,בר ןגנוי םעד

 -רַאפ ךיז טָאה רע .ןעמונעגסיוא רעייז רע טָאה לטעטש ןיא .ללכ ןרַאפ רעוטפיוא ןַא ןוא

 יוו ,טרעלקעג טָאה ןעמ ןוא ללכ םעד ןופ עגַאל רעלעירעטַאמ רעד טימ טריסערעטניא

 םיסנרפמ עלַא ןופ הפיסא ןא ןפורעג טָאה ל"ז קינדור ברה .הסנרפ רעמ ןפַאש וצ ױזַא

 טכַאמ-סגנוריגער רעד ייב ךיז ןייז לדתשמ ןוא ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ רעכלעוו ףיוא

 .לטעטש ןיא קרעמ עכעלטנכעוו ןעמוקרָאפ ןלָאז סע זַא ,ענליוו ןיא

 ןענייז שטיווָאנאמיש השמ ןוא שטיװעלעסָאי םהרבא רעטַָאפ ןיימ ,םיתב-ילעב ייווצ

 -טלעג ןופ ףליה רעד טימ ןוא ימ רעסיורג ךָאנ ןוא ענליוו ןיא רָאטַאנרעבוג םוצ ןרָאפעג

 ןוא לטעטש ןיא קרעמ ןלעטש ךיז ןלָאז ךָאװטימ ןדעי זַא ,טלעופעג ןעמ טָאה ,תונתמ

 זיא סע .טבעלעגפיוא םעד ךָאנ טָאה לטעטש סָאד .ןדיראי -- רָאי ןיא לָאמ עכעלטע

 עקיצנייא יד .ןטפעשעג רעמ טנפעעג ךיז ןבָאה סע .הסנרפ טימ ןרָאװעג רעגנירג
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 ַא רעייז ןעוועג זיא געוו רעד .עדיל ןופ הרוחס יד ןעגנערב ןטימ ןעוועג זיא טייקירעווש

 ךשמב תורוחס יד קידנריפ ןרעטַאמסיוא ךיז ןגעלפ תולגע-ילעב יד ןוא רעטכעלש

 .יינש ןיא רעטניוו ןוא ןגער ןיא רעמוז ,טכַאנ רעצַאג ַא

 ךיז טרעסעב עגַאל עשימַאנָאקע יד

 סָאװ םעד ץוח .ןטכיזניה עלַא ןיא טקרעמעג ךיז טָאה גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד

 סָאװ .םירעיופ יד רַאפ ןענַארָאטסער טנפעעג ךיז ןבָאה ,טזיילעג רעמ ןבָאה רעמערק יד

 סָאד ןוא ןָאפָאמַארג ַא לטעטש ןיא טריפעגניירַא טָאה ןעמ .רעפרעד יד ןופ ןעמוק ןגעלפ

 ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןרָאװעג טנפעעג זיא קייטפַא ןַא ךיוא .עיצאסנעס עסיורג ַא ןעוועג זיא

 טימ טקעמשעג ךַאז ַאזַא טָאה ןטייצ ענעי ןיא .טפעשעג-עירעמופרעפ ןוא עירעגָארד א

 ןענרעל וצ גנובערטש א טנגוי רעד ןשיווצ ןליפ ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה סע .סערגָארּפ

 ןרָאפעגקעװַא ןענייז לייט א .גנודליב רעכעלטלעוו ןיא ךיז ןעמָאקלופרַאפ ןוא ןסיוו

 .סעלוש-ךאפ ןוא סעיזַאנמיג ,סעלוש-לטימ יד ןיא עדיל ןיא ןענרעל

 זיא טנגעג ןיא ןפיוה יד ןרידיווקיל ןביוהעגנָא ןבָאה םיצירפ יד יו םעד ךָאנ

 -עגסיוא ןעמ טָאה לטעטש םורַא רעדלעוו יד .ייר יד םעד ףיוא ןעמוקעג עצילעב ןיא ךיוא

 .עטיל ךרוד ,דנַאלשטייד ןייק ןאמעינ ךייט ןטימ ץלָאה סָאד ןקיש טגעלפ ןעמ ןוא טקַאה

 יד ןוא םעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז טײלכַאפ-דלַאו ןוא םירחוס עשידיי ליפ

 ןיא הסנרפ ליפ טכַארבעגניירַא ןבָאה ,ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא ןגעלפ עכלעוו ,ןטסירק

 -ילעב ןבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .הנויח םעד ןופ ןגיוצעג טָאה ןעמ ןוא לטעטש

 ןפיוה יד ןופ סעקבָארַאּפ יד לייוו ,טעברַא ןָא ןביילב ןלעוו ייז זַא ,ןקָארשעג ךיז תוכאלמ

 ןריטסיזקע טינ ןלעוו סע ביוא ,טסנידרַאפ ןָא ןייז ייז ןלעוו .קידייל ןעיירדמורַא ךיז ןלעוו

 ...ןפיוה יד רעמ

 טרילעצראפ טרעוו ףיוה רעצילעב רעד

 ןענופעג ךיז טָאה ןוא ןייטשנעקטיוו ףַארג םוצ טרעהעג טָאה ףיוה רעצילעב רעד

 יַאָאלּפסקע ןענייז רעדלעוו יד יוו םעד ךָאנ ךיילג .טָאימַאנ םולש דיי םייב עדנערַא ןיא

 ןענייז ןַאד .סטוג ערעדנַא ןוא םינינב ,דרע יד ףיוא טייצ יד ןעמוקעג זיא ,ןרָאװעג טריט

 ףַארג רעטערטרַאפלעטש ןטלעטשעגנָא םעד טגייצרעביא ןבָאה ןוא ןדיי ייווצ ןעמוקעג

 ןבָאה ןדיי יד .םינינב ןוא דרע ,רעדלעפ עקירעביא יד ןפיוקרַאפ וצ יקסניפרַאק

 יד ןופ רערעמ ןענייז ןפיוה יד ןופ תואצוה יד זַא ,יקסניּפרַאק ףַארג םעד ןזיוועגפיוא

 .תוסנכה

 רעכלעוו ,ןייטשנעקטיוו ףַארג ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג זיא יקסניּפרַאק

 ןוא וצרעד גנוקיטכעמלופַאב יד ןעמוקַאב טָאה רע .דנַאלסױא ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 םירחוס יד ןופ ָארויב סָאד טנפעעג ךיז טָאה עצילעב ןיא .ןרָאװעג טכַאמעג זיא קסע סָאד
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 ןוא סרעקארב ,סרעפַאש :יוו טיילכַאפ .הסנרפ ןגיוצעג רעדיוו ןבָאה רעניווונייא יד ןוא

 ןופ ןעגנולָאצסיױא יד ןייז ןגעלפ סע ןעוו .לטעטש ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעריסַאק

 רעמערק ,רעלדנעה ,םירחוס יד וצ טלעג ןלַאפנײרַא טגעלפ ,רעטעברַא יד רַאפ רעטלעג

 -מָארַאּפ ,רעטעברַא-דלַאװ עטושפ יד ןופ ןעלביוש טגעלפ לטעטש ןיא .ערעדנַא ןוא

 -עוואב רעמ ךיוא רָאנ הנויח רָאנ טינ טכַארבעגיירא ןבָאה עכלעוו ,סענַאמרופ ,סעקישטש

 טבעלעגפיוא ןבָאה לטעטש ןיא ןדיי יד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןשטנעמ ןופ גנוג

 .טריסערגָארּפ טָאה ץלַא ןוא

 ןופ ןטסירק וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןוא טרילעצרַאּפ זיא ףיוה רעצילעב רעד

 רעד .טסירק רעצילעב א ייב ןבילבעג זיא ץַאלַאּפ רעד .ףרָאד-ענסַארק ףרָאד ןטנעָאנ

 רעכלעוו ,יקסדַאשטלַאמ עינומ ןבדנ םעד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא ףיוה ןופ םָארַאּפ

 טרָאּפסקע רעד ןעוו ,טפיוהרעביא ,לטעטש ןופ ןדיי יד טציטשעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה

 .טנעה ענייז ןיא ןגעלעג זיא -- ןאמעינ ןכרוד -- דנַאלשטייד ןייק ץלָאה ןופ

 גירק-טלעוו עטשרע יד

 עריא םוטעמוא טקרַאטשרַאפ גנוריגער יד טָאה ,1905 ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ

 -שזארטס ףניפ טימ וואטסירפ ַא :ןעמוקעגּפָארַא ןענייז עצילעב ןייק .ןענַאגרָא-טכַאמ

 "רעטשטָאּפע ַא ,םיכוסכס-דרע רַאפ "קינלַאשטַאנ יקסמעיז, ַא טימ טכירעג ַא ,סעקינ

 ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עיינ יד זַא .ךעלדנעטשרַאפ .טסָאּפ ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא סע ןוא

 .טניווועגוצ וצרעד ךיוא ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,לטעטש ןיא תורצ לסיב ַא טכַאמעג

 ענעדישרַאפ ןעגנערב עסערפ יד טגעלפ ןעוו טינ ןעוו ןוא רעבירָאפ ןענייז ןרָאי

 ערענָאיצולָאװער זגעוו ךיוא ןוא טעטש ןיא ןעמָארגָאּפ עשיטימעסיטנַא ןגעוו ןסעיינ

 -רעטילימ וצ טלעטשעגוצ ךיז ךיא בָאה 1911 רָאי ןיא .ןעגנוגעוואב עשידרערעטנוא

 טָאטש רעד ןיא ,דנַאלסור ןיא ףיט טַאדלָאס רעשירַאצ ַא ןרָאװעג ןיב'כ ןוא טסניד

 .ןַאזאיר

 קידנעמוק ."קסופטָא, ףיוא טזָאלעג ךימ ןעמ טָאה ,טסניד םעד ןקידנע ןרַאפ ץרוק

 רעד ןיא ןכָאװ עכעלטע קידנעייזפָא .גירק-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיוא זיא םייה ַא

 ןיא טבעלעג טָאה רע .טסַאג וצ גילעז רעדורב ןיימ וצ ןרָאפעג ךיא ןיב ,םייה

 .ווָאגינרעשט

 ןופ ףוס םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה עצילעב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא זעוו

 ענעמונרַאפ יד ןופ ןטערטּפָא ןופ םוידַאטס ןיא ןעוועג ןענייז ןשטייד יד .המחלמ רעד

 טָאה ײמרַא עשיטסיװעשלָאב יד ןוא ,טּפַאלקעצ -- יימרַא עשיסור-שירַאצ יד .םיחטש

 רעניווונייא עשידיי יד טמערָארַאפ ןבָאה ןשטייד יד .וצ-ברעמ סיורָאפ טקורעג ךיז

 יז ןבָאה ןטסירק יד ייב .רענלעז יד רַאפ ןעמונעגקעװַא ץלַא ןבָאה ייז .לטעטש ןופ

 ןופ ץלא טביורעגקעווַא ייז ןבָאה ןדיי ייב .ןגעוו ןוא דרעפ ,תומהב יד ןעמונעגוצ
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 .ןכיילגסעד ןוא סעּפָאקָא ןבָארג יו ,טעברַא רערעווש וצ ןבירטעג ךיוא ןבָאה ייז .בוטש

 ,רעגנוה טשרעהעג ןבָאה לטעטש ןיא ןוא טלעטשעגּפָא טַאהעג ךיז טָאה רחסמ רעד

 לסיב עטצעל רעייז ןגָארט ןדיי ןגעלפ טעטש ערעטייוו ןופ .ןברוח ןוא טייקנַארק

 ןגעלפ רעגנוה ןופ ןלָאװשעג .טיורב לקיטש ַא ףיוא ןשיוט וצ סָאד ידכ ,סנגעמרַאפ

 רעד ןעוועג טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא .ןגעוו יד רעביא ןפעלש רעהפיוא ןַא ןָא ךיז ייז

 .ןדייל ןופ ףוס

 תונברק עשידיי יד ןוא ןטידנאב עשיסור יד

 קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאוו ,ןשטייד יד ייב ענעגנַאפעג ןטַאדלָאס עשיסור

 ןבָאה ייז .ןרעגַאל יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ,טקירדרעטנוא

 ןופ טנעָאנ ,רעדלעוו יד ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןוא סעפורג ןיא טלמַאזעגפיונוצ ךיז

 יד ףיוא ןייגסיורַא ייז ןגעלפ ןַאד ןוא טציטשרעטנוא ייז ןבָאה םירעיופ יד .רעפרעד

 ןטסירק ןוא ,תולגע-ילעב ,רערָאפכרוד עשידיי לעיצעפס ,ןענעגרה ןוא ןביור ,ןגעוו

 ןיא טלדנַאווראפ ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג יד .עטלעטשעגנָא עשטייד ןעוועג ןענייז עכלעוו

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא קערש א ןפרָאװעגנָא ןבָאה ייז ןוא ןטידנַאב

 -טכורפ ַא טגָאמרַאפ ןוא תיבה-לעב רעצילעב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעמערק חרז

 ןיא .ןפיוקרַאפ וצ עדיל ןייק טסביוא סָאד ןריפ טגעלפ ,עוועדלאה ףרָאד ןיא דָאס

 םיא ןטידנַאב ַא יד ןבָאה ,ןפיוקרַאפ םוצ לפע טריפעג טָאה רע ןעוו ,גָאט א םענייא

 ןיא םיוב ַא וצ ןדנובעגוצ ייז ןבָאה דרעפ סָאד .טרָא ןפיוא טעגרהעג ןוא טּפַאכעג

 .טביורעגקַעווַא ןגָאוו ןופ ץלַא ןוא דלַאװ

 ןטעדרַאמרעד ַא ןענופעג בשות רעצילעב םעד ןעמ טָאה ,ןכוז געט עכעלטע ךָאנ

 ןעוועג זיא סָאד .עצילעב ןיא לארשי-רבק וצ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,דלַאװ ןיא

 ןפרָאװעגנָא טָאה לַאּפ רעכעלרעדיוש רעקיזָאד רעד .ןטידנַאב יד ןופ ןברק רעטשרע רעד

 עשטייד יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטרעטַאמעגסיוא ךיוא יוזא רעד ףיוא דחפ סיורג

 יד רַאפ טרעטיצעג ןילַא ןבָאה ייז .ןָאט טנעקעג טינרָאג ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ

 יז וצ ךיז טָאה'מ ןעוו ,ייז ןגעק ןעלטימ םוש ןייק ןעמונעגנָא טינ ןבָאה ןוא ןטידנַאב

 ףליה ןגעוו טעדנעוועג

 ןליוו ןטידנַאב יד זַא ,ןעגנַאלק ןטיירפשרַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה גנילצולּפ

 .לטעטש סָאד ןלַאפַאב

 -נַאב עפורג א עצילעב ןייק טּפַאכעגניירַא ךיז טָאה טכַאנ-רעטניוו ַא רענייא ןיא

 יקסווָאניסַאי עשוהי 'ר תיבה-לעב םענעזיוועגנַא ןופ בוטש ןיא ןיירַא ךיילג ןענייז ,ןטיד

 .ןדרַאמרעד םיא ייז ןלעוו שרעדנַא ,טלעג עמוס עלַאסָאלָאק ַא םיא ןופ טרעדָאפעג ןוא

 ןיא .בוטש ןייז ןיא טעגרהעג םיא ןטידנַאב יד ןבָאה ,ייז טימ לגנַארעג ןרעווש ַא ךָאנ

 .ןכָאזטרעוו ןוא טלעג סנבואר עקשזייא ייב טביורעגקעווַא ךיוא ייז ןבָאה טכַאנ רעבלעז רעד
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 טגעלפ טנװָא ןיא .לטעטש ןיא טשרעהעג ארומ ןוא דחפ ןבָאה ,לַאפנָא ןטייווצ םעד ךָאנ

 ,לַאפנָא ןַא ראפ קערש רעד טימ בוטש ןיא ןביילב ןוא ןסילשרַאפ טוג ךיז ןעמ

 ידכ ,רעוועג ןפיוק ןוא ץוש-טסבלעז א ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה טייל-עגנוי יד

 קינייוו רעבָא זיא סע .ןלעטשנגעקטנַא ןיוש ךיז ןעמ לָאז ,לַאפנָא םעיינ ַא ןופ לַאפ ןיא

 .ןפיוק וצ ןעמעוו ןופ ןעוועג טינ ךיוא זיא סע ןוא ןעוועג טלעג

 ןיוש זיא טנגעג ןיא ןוא ןטערטּפָא ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד יוו ,םעד ךָאנ ץרוק

 ןטסירק יד ןבָאה ,גנונעדרַא ןייק ךיוא ןוא טכַאמ עקיטכיר ןייק ןזעוועג טינ טעמכ

 רעד ףיוא ןלַאפנָא ךיז ןביילק ןטידנַאב יד זַא ,תועומש טיירפשרַאפ טייהרעליטש

 .עצילעב ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 רעד ןופ ןעמוקעגנָא ןטידנַאב ןופ עפורג ערעסערג ַא זיא ,(רָאי עדנע) 1918 ןיא

 ןלעה ןטימ ןיא .ןסַאג עשידיי יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןוא ןאמעינ ןופ טייז רעטייווצ

 ךיז טָאה ץוש-טסבלעז עשידיי יד .קרַאמ ןשידיי ןפיוא רעייפ א טנפעעג ייז ןבָאה גָאט

 יד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןטידנַאב יד ןוא ,חוכ ַאזַא ןלעטשנגעקטנַא טנָאקעג טינ

 ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,טנַאה רעד רעטנוא ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא קידנביור .רעזייה

 החפשמ רעזדנוא .סיורַא ןסיורד ןיא רעביטש יד ןופ ןדעי ןבירטעג ןוא חצר-תוכמ

 זדנוא ןבָאה ייז .בוטש ןיא ןדנילב םעד רעטלַא ייב עלעסעג ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה

 ןייז ייב ןפורעג םיא ןוא לבור 10.000 ה"ע רעטָאפ ןופ טרעדָאפעג ןוא ןענופעג טרָאד

 זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה רע ןעוו .תיבה-לעב רעכייר ַא זיא רע זַא ,קידנסיוו ,ןעמָאנ

 יוו .ןסיש םוצ טנַאװ רעד וצ טלעטשעגוצ םיא ייז ןבָאה ,ןבעג טינ רע ןעק עמוס ַאזַא

 ןייק ןָאט טינ זדנוא ןלָאז ייז זַא ,ןטעבעג ייז ךיא בָאה טַאדלָאס רענעזעוועג ַא
 ,לוויטש יד זדנוא ייב ןגױצעגּפָארַא ןבָאה ייז .טקריוועג סעפע טָאה סָאד .סטכעלש

 "רעד זדנוא וצ ןענייז סנטייוורעדנופ .ןביור רעטייוו קעװַא ןענייז ייז ןוא ןגָאלשעצ טוג

 עשידיי ןופ ןסירעגסיורַא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןדלַאװעג ןוא ןעיירשעג עכעלקערש ןעגנַאג

 .ןענעגרה טינ ייז לָאז'מ ןטעבעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד תעב ,רעזייה

 טעדרַאמרעד ןענייז גָאט ַא םעד ןיא .ליצ רעייז טריפעגסיוא רעבָא ןבָאה ןטידנַאב יד

 .סלעקעמ לקנַאי עבייט ןרָאװעג טעדנוווראפ זיא סע ןוא לטעטש ןופ ןדיי ריפ ןרָאוועג

 ןוא סלּפָאק חנ-יכדרמ ,סעקלַאד םייח ,לעקעמ לקנַאי 'ר :ןעוועג ןענייז תונברק יד

 .ןוז םוצ טסַאג וצ עדיל ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רעטַאפ סרעטסוש םעד לרעב

 ,לטעטש ןיא טביורעגנָא ןבָאה ןטידנַאב יד סָאװ ,סטוג ןוא בָאה עשידיי עצנַאג סָאד

 טריפעגקעווא סע ןוא ןדיי יד ייב ענעמונעגוצ ךיוא ןרופ 5 ףיוא ןדָאלעגנָא ייז ןבָאה

 .טביורעגוצ ןטידנַאב יד ןבָאה רופ רעזדנוא ךיוא .ןַאמעינ ןרעטניה רעפרעד יד ןיא

 ןרָאװעג קנַארק ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,פעלק עקרַאטש יד ןופ זיא ה"ע רעטָאֿפ רעד

 עבלעז יד .ךיז וצ ןעמוקעג קירוצ זיא רע זיב ,טעב וצ ןגעלעג ןכָאװ עגנַאל זיא ןוא

 יד טָאה טרָאד רעבָא ,לטעשז ןוא עדיל ףיוא ןלַאפנָא טווורפעג ךיוא ןבָאה סעדנַאב
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 שטיוועלעסָאי םהרבא ןוא עדלעז

 ןענייז סעקיוועשלַאב יד זיב .ןבירטרַאפ ייז ןוא רעוועג טימ טנגעגַאב ייז ץוש-טסבלעז

 רעד ךָאנ .טכַאמ זיא'ס רעכלעוו ןָא ןעוועג עצילעב ךיוא ןוא טנגעג יד זיא ןעמוקעגנָא

 רָאנ ןבעל ןיא גנונעדרַא לקיטש א ןעמוקעגניירַא זיא עיצַאּפוקָא רעשיטסיװעשלָאב

 זיא ײמרַא עשיטסיוװעשלָאב יד לייוו ,ןעוועג טינ טלָאמעד ךיוא ןעמ זיא ןדירפוצ

 .גנורעקלעפַאב רעטמערָאעגסױא רעד ןופ ןעמענ טזומעג טָאה יז ךיוא ןוא םערָא ןעוועג

 -עשלָאב יד ןבָאה 1920 רָאי ןיא .עשרַאוו ךָאנ ןגיוצעג טָאה ײמרַא עשיטסיװעשלָאב יד

 סיקסדוסליפ רעטנוא ,ןענָאיגעל עשיליופ עטרימרָאפ-יינ יד טימ ןפָארטעג ךיז סעקיוו

 .טפאשרעריפנָא

 טכַאמ יד רעביא ןעמענ ןקַאילַאּפ יד

 ייז ןענייז עסעוורָאב ןוא הלפמ ערעווש ַא ןטילעג טרָאד ןבָאה סעקיוועשלַאב יד

 ןענָאיגעל עשיליופ יד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע .דנַאלסור ךָאנ קירוצ ןפָאלעג

 רעדיוו .טנגעג רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז ןוא םיחטש עצנַאג ןעמונרַאפ ןבָאה

 טעגרהעג ןבָאה ןטימעסיטנַא עשיליופ .ןדיי ףיוא ןדייל ןוא תורצ ןטיש ןעמונעג ךיז ןבָאה

 עלַא זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא ןדיי עקידובכב יד ןופ ליפ טריטסערַא טָאה'מ .טריבַאר ןוא

 גנונעדרָא עסיוועג א טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע זַא ,רעטעפש .ןטסינומָאק ןענייז ןדיי
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 ךייט םוצ טעברַא רערעווש ףיוא ןבירטעג ןדיי עלַא רעדיוו ןעמ טָאה ,לטעטש ןיא

 ,טעברַא יד ןאטעג ןבָאה ןדיי .ײמרַא רעד רַאפ םָארַאּפ ַא ןעיובוצפיוא ידכ ,ןַאמעינ

 ןוא טכיורבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עקיטיונ יד טַאהעג טינ טָאה ןעמ שטָאכ

 עטסערג יד .ןכַאמ וצ סָאד ױזַא יוו גנונַא ןייק טַאהעג טינ טָאה'מ סָאװ ,םעד ץָארט

 ןקַאילָאּפ יו .סעינאשטשעימ -- ןטסירק ענעגייא יד ןופ ןענאטשעגסיוא ןעמ זיא תורצ

 םענייא ןיא .ןרענָאיגעל עשיליופ יד טציירעגפיוא טייהנגעלעג רעדעי ייב ייז ןבָאה

 םיא טריפעגקעוּוַא ןוא יקצענעמאק חנ-םייח 'ר רעטעפ ןיימ טריטסערַא ייז ןבָאה גָאט א

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,חלג רענלעי ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאד ַא .בַאטש רעייז ןיא

 סרעדנוזַאב .טיירפַאב םיא ןעמ טָאה ,טניירפ-ןדיי ַא ןוא שטנעמ רעלַארעביל ַא רעייז

 ןבעל ריא טלעטשעגנייא (םילשורי ןיא טציא) תימלוש -- רעטכָאט סחניםייח 'ר טָאה

 ןרַאפ םימחר ייז יב ןטעבעג ,טײל-סבַאטש עשיליופ יד ןופ סיפ יד וצ ןלַאפעג זיא

 .םייה א טקישעג םיא טָאה ןעמ זיב ,ןגעוו רעטָאפ

 לדנַאה םוצ םיפתוש ייווצ ענייז ןוא ןעלשריה-דוד טימ לַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע

 קידנריפ טּפַאכעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעמעוו ,(סמייח עקבייל ןוא ןעמערק םיריימ לארשי)

 יד ןגָאלשעצ קרַאטש ,הרוחס יד טריקסיפנָאק ןבָאה ייז .עדיל ןייק גרַאוונסע ןוא רעייא

 רעדיוו .עצעטענ ףרָאד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,בַאטש ןיא ייז טריפעגקעווַא ןוא ןדיי

 ןדיי יירד יד ןוא טרינעוורעטניא טָאה רעכלעוו ,חלג רענלעי םוצ ןפָאלעג ןעמ זיא

 יד טָא ןופ ןענַאטשעגסיוא ןעמ זיא תורצ ענעדישרַאפ ךָאנ .ןרָאװעג טיירפַאב ןענייז

 ןבעל סָאד ןוא גנונעדרָא יד טריזיליבַאטס ךיז טָאה סע זיב ,ןטימעסיטנַא עשיליופ

 .ןריזילַאמרָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןיא ןשינעבעלרעביא ליפ יוזַא ןופ דימ ןעוועג זיא לטעטש ןיא טנגוי עשידיי יד

 .עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ טרידיצעד טָאה לייט רעסיורג א ןוא המחלמ רערעווש רעד

 ןיא ןוא סיפ יד ףיוא לענש רעייז טלעטשעג ךיז טָאה גנוריגער עשיליופ עיינ יד

 עטשרע יד ןופ ךיילג .םישזער רעשיטַארקַאמעד א ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא דנַאל

 .רעגריב יד ךרוד טלייוועגסיוא ,ענימג א עצילעב ןיא טריטסיזקע ןיוש טָאה ,ןָא ןרָאי

 ךיוא ןוא לטעשז ןייק געוו ןפיוא ןַאמעינ ןרעביא קירב עיינ ַא טיובעגסיוא טָאה ןעמ

 טימ טריקורבסיוא ןעמ טָאה לטעטש ןיא ןסַאג יד ךיוא .עדיל ךָאנ ײסָאש ןטריקורב ַא

 .רענייטש

 רחסמ רעד טלקיװטַא רעדיוו ךיז טָאה סע .ןרָאװעג רעטכייל ליפ זיא ןבעל סָאד

 גנונַאּפשטנַא ןַא טליפעג ךיז טָאה סע .ןטַאטשרַאוו עיינ טנפעעג ןבָאה תוכאלמ-ילעב ןוא

 עצנַאג יד ןכלעוו ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא רחסמ רעד .ןדייל עקירָאיגנַאל יד ךָאנ

 .הנויח יד ןגיוצעג טָאה טעמכ גנורעקלעפַאב עשידיי

 רעסיורג רעד טימ גנודניברַאפ יד טרעטכיילרַאפ טָאה עדיל ןייק ייסָאש רעד
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 -נָא ןטימ ךיוא יוו ,הרוחס ןרעפיל ןוא ןעגנערב ןטימ ןרָאװעג רעגנירג זיא'ס .טָאטש

 ןטלַאטשנַא:סגנוריגער ערעכעה יד וצ ןעמוק

 ,עדיל ךָאנ סובָאטױא ןא טלעטשעג טָאה יקסרַאילטָאק בקעי 'ר דיי רעצילעב רעד

 .לטעטש ןרַאפ קידנעווטיונ רעייז ןעוועג זיא סָאװ

 ןינב ןייא ןיא ''ברוח,, עלוש ןוא קנַאב-סקלָאֿפ א

 עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז יינסָאדנופ ןבָאה סע

 ,םיתב-ילעב עקידובכב עכעלטע ךָאנ טימ רע ,חנ-םייח 'ר רעטעפ ןיימ .ןטלַאטשנַא

 ןגעוו ןצנַאטסניא עלעיסנַאניפ עשידיי ערעכעה יד ייב ןרינעוורעטניא ןעמונעג ןבָאה

 טָאה ,"ָאפָאקעי; רעטנעצ רעלעיסנַאניפ רעשידיי רענליוו רעד .לטעטש ןיא קנַאב א ןּפַאש

 ,דילגטימ ַא יו ןבירשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא ,טלעג טימ ןפלָאהעג

 ענייא ןעוועג זיא קנַאב יד .סעטָאלז 100 ןופ עמוס רעד ןיא *יאפ, ַא טלָאצעגנייא טָאה

 ,םירחוס רַאפ ףליה טקערטשעגסיוא טָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא עטסקיטכיוו יד ןופ

 ,עמערק םהרבא :ןענַאטשעג ןענעז קנַאב ןופ ץיפש ןיא .רעקרעווטנַאה ,רעלדנעהניילק

 -טָאק בקעי 'ר ,יקסוועליקנַאי רעזייל 'ר ,שטיווָאקציא ףסוי לאומש 'ר ,רעקייטפַא רעד

 חנ-םייח 'ר -- רעטעפ ןיימ ןעוועג זיא רַאטערקעס רעד .ןַאמפיוק עטפעש 'ר ,יקסרַאיל

 ןגעלפ ךָאװ עדעי .םעד רַאפ ןבעגעגקעווא ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,יקצענעמַאק

 -ןיד א ןבעגּפָא טגעלפ חניםייח 'ר ןוא טעטימָאק ןופ םירבח יד ןפערטנעמַאזוצ ךיז

 .טעברַא רעד ןופ ןובשחו

 עיינ יד ןיא ןוא טרידיווקיל ךעלסיבוצ ךיוא ךיז םירדח יד ןבָאה ,טייצ רענעי וצ

 -יל עניימעגלַא ךיוא ןוא תירבע טנרעלעג ןעמ טָאה ,ןענַאטשטנַא ןענייז סָאוו ,סעלוש

 --תיב ןטלַא ןופ "םישנ-תרזע,; לוש רעשרעבייו רעד ןיא טנרעלעג טָאה ןעמ .םידומ

 .המחלמ רעד ךָאנ ץרוק ןרָאװעג טנערברַאפ זיא שרדמה-תיב רעיינ רעד .שרדמה

 טינ זיא סע .בוטש ןיא סבייל השמ ייב קילייווטייצ טריקָאל ןעוועג זיא קנַאב יד

 םעיינ א ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא טָאה טעטימָאק רעד ןוא ,ץַאלּפ רעקיסַאּפ ןייק ןעוועג

 א ןכוז לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןבָאה רעדניק עקידנענרעל יד ןופ ןרעטלע יד ךיוא .ןינב

 םירחוס"דלַאוו יד וצ ןרָאפעג קעװַא ןענייז םיתב-ילעב עכעלטע .עלוש א רַאפ ץַאלּפ

 רעייז ןופ רעטעברַא ןוא רעטערב ,ץלָאה טקנעשעג ןבָאה עכלעוו ,אריפש ןוא טילש 'ה

 רענרעדָאמ רעיינ א ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ףליה רעכעלפעה רעייז טימ .,קַאטרַאט

 -ףיוה לוש ןיא) "שרדמה-תיב, ןסיורג םעד ןגעקטנַא -- עלוש ַא רַאפ ןינב רעקיטכיל

 ןעמ טָאה לייט ןרענעלק ןיא :ןעייוצ ןיא ןרָאװעג טלייטעגנייא זיא רעכלעוו ,(סַאג

 .ןרעמיצ עקיטכיל ענייש טימ עלוש יד לייט ןרעסערג ןיא ןוא קנַאב יד טנדרָאעגניײא

 סע ."ברוח. ןעמָאנ ןטימ עלוש עשיאערבעה ענרעדָאמ א ןיוש ןעוועג סָאד זיא דניצַא
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 "ברוח, עלוש יד

 ןעוועג זיא םידומיל יד ןופ ָאװינ רעד .רעעזפיוא ןוא רערעל טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז

 .גנואיצרעד עטוג ַא רעדניק יד ןבעג וצ טימַאב ךיז טָאה ןעמ ןוא ךיוה

 עלא ןיא טנרעלעג טוג רעייז עקַאט ךיוא ןבָאה רעדניק רעצילעב ערעזדנוא

 ןרָאפעג רעטעפש ןענייז ייז ןופ ליפ .ךַארּפש עשיליופ יד ןוא תירבע ןיא םידומיל

 ןעוועג רעטעפש ןענייז עכנַאמ .ענליוו ןיא ןוא עדיל ןיא ןלוש ערעכעה ןיא ןענרעל

 .סעיסעּפָארּפ עיירפ ערעדנַא ןיא טמָאקלופרַאפ ךיז ןבָאה עכנַאמ ןוא רערעל עשיאערבעה

* 

 עגנוי ליפ ןוא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה ןרָאי ָא יד ןיא

 םיצולח-םילוע יד ןשיווצ .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןענייז לטעטש ןופ םירוחב

 טציא) לרעב רעדורב ןטימ עביל רעטסעווש ריא ןוא יקסניזדורג עקייח : ןעוועג ןענייז

 ,הרש -- רעטכעט סקינדור ברה םעד ;יקצענעמאק תימלוש ןוא רכששי ;(הרדח ןיא

 יקסווָאניסַאי סקַאמ ; יקסווָאנטַאר םיריימ ןוא לאכימ ; ןַאמפיוק לרעב ;עמעט ןוא עניירב

 .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא



 1 לָאמַא ןופ תונורכז

 ןעגנומענרעטנוא ןוא סעיצוטיטסניא ערעזדנוא

 "תולימג, ןופ דעו ןיא .עסַאק "דסח:-תולימג, ַא טריטסיזקע רעדיוו טָאה לטעטש זיא

 -לאומש 'ר ןעוועג זיא יאבג רעד ןוא םיתב-ילעב 3 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענייז *דסח

 .יקסנאשזור םירפא ןעוועג זיא ריכזמ רעד .שטיווֶאקציא ףסוי

 ןטימ לטעטש ןופ ץוש רעד רַאפ ןָאטעג ליפ רעייז טָאה יקסװָאצָאלז לארשי

 זיב חוכ ןוא טייצ ,ימ ןבעגעגקעווא טָאה רע .עדאגירב-"רעשעלרעייפ, ַא ןריזינַאגרָא

 םילכ ךס ַא טימ טגרָאזרַאפ ךיז ןוא טלקיװטנַא ךיז טָאה עדַאגירב-רעשעלרעייפ יד

 ךיוא טָאה רע .לטעטש ןרַאפ קיטיונ רעייז ןעוועג זיא סָאוו ,ךַאז ַא -- תופירש ןשעל םוצ

 -רַאפ-בלַאה םעד ןיא .טייקכעליירפ טכַארבעגניירַא טָאה סָאװ ,רעטסעקרָא ןַא ןפַאשעג

 זיא סע עכלעוו רעדָא .דַארַאּפ א רָאנ ןעוו ,הנותח רעדעי ףיוא .לטעטש םענעפָאלש

 לארשי 'ר טימ עדַאגירב-רעשעלרעייפ רעד ןופ רעטסעקרָא רעד טָאה ,גנורעייפ ערעדנַא

 -עגפיוא ךיוא טָאה ןעמ .םלוע םעד טלייוועג ןוא ךעליירפ טכַאמעג שארב יקסווָאצָאלז

 ךיוא טָאה סאד ןוא םילכ ענרַאשזָאּפ עלַא יד רַאפ ,"יַארַאס, ,עּפָאש עסיורג א טיוב

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט רַאפ טנידעג

 2 טא יב

 א 2 א
 : א בא

 כ 2 ב 0

 זיירק רעשיטַאמַארד רעד
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 -עגרָאפ ןבָאה ןוא ןזיירק עשיטַאמַארד ןפַאשעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי

 ןופ ךיוא .רעיושוצ יד ןופ ןגינעגרַאפ םעד וצ *סעסעיּפ, עשידיי ענעדישרַאפ טלעטש

 -עב יװ לטעטש ןיילק ַאזַא ןיא .סעּפורט-ןטסיטרַא ןעמוקּפָארַא ןגעלפ טעטש ערעדנַא

 .עיצַאסנעס עסיורג ַא ןייז וצ ןרעהפיוא טינ ליפשדרעטַאעט סָאד טגעלפ ,עציל

 יד ןרָאװעג טריזיליבַאטס ןענייז סע ןוא טלקיװטנַא לַאמרָאנ ךיז טָאה ןבעל סָאד

 ,גנוריגער רעד ןופ גנובערטש עשיטַארקָאמעד יד טליפעג ךיז טָאה סע .ןעגנוגנידַאב

 רעריפ רעד -- ןיקסדוסליּפ ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד טייצ רענעי וצ ןעוועג זיא'ס סָאװ

 .ןליופ ןטבעלעגפיוא ןופ

 ייב טקרעמעג ךיז טָאה סָאד ןוא טרעסעברַאפ ליפ ךיז טָאה ןדיי יד ןופ עגַאל יד

 לטעטש סָאד .ןעמונרַאפ ןבָאה טינ ךיז לָאז רע סָאװ טימ קיטכיוו טינ ,םענייא ןדעי

 ןיא לָאמ ייווצ .טרעסעברַאפ ךיז טָאה עיצַאקינומָאק יד .טיובעגסיוא לסיב ַא ךיז טָאה

 ןוא קאדולָאשז ךָאנ ךיוא רעטעפש .עדיל ןייק סובָאטױא ןא ןעגנַאגעג ןיוש זיא גָאט

 -עג טָאה עכלעוו ,סעיניל-עיצַאקינומָאק יד ןופ םיתב-ילעב יד ןופ רענייא .ןישטושטש

 טפַאשלעזעג רעבלעז רעד ןיא ןוא שטיװָאנַאפַאג אבא חנ ןעוועג זיא "ַאקנַאיזדיל , ןסייה

 .טייל עגנוי רעצילעב יד ,לעקעמ לקנַאי ןוא ןעמערק לקנַאי טעברַאעג ךיוא ןבָאה

 ךיוא טָאה סע .תוינשמ קרפ ַא ןטנווָא יד ןיא טנרעלעג ןעמ טָאה שרדמה:תיב ןיא

 ערעדנַא טלעטשעגפיוא ךיוא ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע .םיליהת-הרבח ַא טריטסיזקע

 ,תורבח

 חטש טפיוקעגוצ טָאה ןעמ .טעברַא ריא טריזינרעדָאמ טָאה *אשידק-הרבח, יד ךיוא

 ךָאנ טירש רעלַאסָאלָאק ַא ןעוועג זיא סָאד .טמיוצעגמורַא םיא ןוא תורבקה-תיב םוצ

 .ןכיירגרעד טנָאקעג טינ סָאד ןעמ טָאה גנַאל ןרָאי יו םעד

 'ר ןעוועג זיא ,קילגמוא ןסיורג ןרַאפ ,אשידק-הרבח רעד ןופ יאבג רעטצעל רעד

 סקנּפ, רעטלַארוא רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה בוטש ןיא םיא ייב .ל"ז ןאמפיוק עטפש

 לטעטש ןופ ןשינעעשעג עקיטכיוו עלַא ןבירשרַאפ ןעוועג ןענייז סע ןכלעוו ןיא *הצילב

 .םירטפנ עלַא ןופ המישר ַא ךיוא יוו ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמב

 ...ףוס רעד ךיז טרעטנענרעד סע

 .1935 רָאי ןיא ,ןיקסדוסליפ ןופ טיוט ןטימ טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאל ערעסעב יד

 .פעק יד ןבייה ןביוהעגנָא ןבָאה ןטימעסיטנַא יד .ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה ןטניוו ערעדנַא

 יד ןיא ."ןָאזָא; ןוא "עד-ןע, יוו סעיצַאזינַאגרָא עשיטימעסיטנַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע

 ךָאנ ייז ןבָאה רעטעפש .ןגָאלשעג ןגירקעג ןטנעדוטס עשידיי ןבָאה ןטעטיסרעווינוא

 -עג עשידיי ייב טלעטשעג ןעמ טָאה ןטעקיפ ךיוא .קנעב עקניל יד ףיוא ןציז טזומעג

 ןרָאװעג זענייז ןעמָארגָאּפ .ןדיי ייב ןפיוק ןדנוק עכעלטסירק יד טזָאלעג טינ ןוא ןטפעש

 .ןעגנוניישרעד עטפָא
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 לָאמטפָא ןגעלפ ייז ןוא םיאנוש עשידיי ליפ ןעוועג ןענייז עצילעב ןיא ךיוא

 סָאד ייז ןגעלפ לעיצעפס .ןעמָארק עשידיי רעביא סםָארגָאּפ ַא וצ ןומה םעד ןצײרנָא

 .קרעמ ןופ געט יד ןיא ןכַאמ

 ,ןליופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא טקורעגנָא ךיז ןבָאה געט ערעווש

 ןעמונעג ךיז ןוא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה םישזער-רעלטיה רעד יוו םעד ךָאנ לעיצעפס

 .דנָאלשטייד ןיא ןדיי יד וצ

 טכיירגרעד ךיוא ןבָאה ,ןליופ ןייק דנַאלשטייד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ םיטילפ

 ןטייקכעלרעדיוש יד טרעדלישעג ןוא טלייצרעד ןבָאה ייז ּוװ ,עצילעב דייק שזא

 .ןדיי יד טימ ןשטייד יד ּפָא ןעוט סע סָאװ

 ץלַא לייוו ,טעקַאנ ןוא ליה עלַא .םיטילפ עיינ ןעמוקנָא ןגעלפ ךעלגעטיגָאט

 סעפע זיא ייז ןופ טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא .ןעמונעגוצ ייז ייב ןשטייד יד ןבָאה

 .יךעלגעממוא ױזַא ,ךעלגעממוא ױזַא ןעמוקעגסיוא

 ,טרעגרערַאפ עגַאל יד ךיז טָאה גָאט וצ גָאט ןופ .ןפָאלעג טייצ יד זיא ױזַא ןוא

 סָאװ סָאד ןוא 1939 רָאי ןיא המחלמ עשטייד-שיליופ יד ןכָארבעגסױא טָאה סע זיב

 ..ןרָאװעג לַאער קירעיורט ןוא טנעָאנ זיא ךעלגעממוא ױזַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה

 (יקסוָאניסַאי סקַאמ) בינ סחנמ

 (1918) ט"ערת הנשה-שאר רעקיטולב רעד

 עּפַאנק ןופ לגניי ַא ,ךיא .גָאטימ ךָאנ טעפש .הנשה-שאר רַאפ געט יירד ,1918 רָאי

 "עברַאג טימ עטַאט רעד .ןעמָארק יד רעטניה זָארג ןפיוא םירבח טימ ךיז ליפש ,רָאי 9

 ךימ טפור עטַאט רעד .דלַאװ ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג טשרָאקָא ןענעז (ןַאמעינ ןופ) ןשטיווַאר

 עיצַאטס ןייק ןשטיװָארעברַאג ןעמענ ןעמוק לָאז רע ,יוג ןסיוועג ַא וצ ךימ טקיש ןוא

 יד .ןטייווצ א וצ ךימ טקיש עטַאט רעד ןוא בוטש ןיא טינ ךיא ףערט יוג םעד .ןַאמעינ

 ךָאד ןעק רע ,םייהַא טעּפש ױזַא ןרָאפ שטיװָארעברַאג זומ סָאװרַאפ טינ טייטשרַאפ עמַאמ

 ףרַאד ןטייצ עקיטנייה, : גנורעדָאפ ןייז ףיוא טייטש רעבָא עטַאט רעד .זדנוא ייב ןקיטכענ

 סע סָאוו טגָאזעגסיורָאפ ץרַאה ןייז טָאה יצ .רע טגָאז ,"בוטש ןיא ךיז ייב ןפָאלש רעדעי

 + טכַאנ ייב ןעשעג טעוו
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 עז ןוא ןגיוא יד ןפע ךיא .ףָאלש ןופ שילַאטורב ךימ טקעוו רעצעמע .טכַאנייב

 -עגרעביא ןעייטש ןעילַאמ טימ המלש .טנעה יד ןיא ןסקיב טימ םייוג ייווצ רימ ראפ

 יד וצ זדנוא ןריפ ןוא ייז טימ ןייג זדנוא ןלעפַאב םייוג יד .טעב ןיימ ייב ענעקָארש

 .רעמיצפָאלש סנרעטלע

 -נַאב ַא .לשיט א ןוא עפַאש א ןשיווצ טפוטשעגניירַא עטַאט רעד טייטש רעמיצ ןיא

 טסיג ןטַאט ןופ .(טלעג) "יגנעיד, טרעדָאפ ןוא סקיב ןופ לָאװטס ןטימ םיא טפוטש טיד

 טגָאז -- םענ; .ןגָאלש וצ ןרעהפיוא םיא לָאז רע ,םימחר טידנַאב םייב טעב רע .טולב ךיז

 ,טינ ךיא בָאה טלעג ןייק ,טינש טימ סנטסַאק ןעייטש טָא ,בוטש ןיא סָאװ ץלַא -- רע

 ןוא ןרעה טינ רעבָא ליוו טידנַאב רעד ."דלַאװ ןיא עטַאלּפַאז א ןעוועג זיא טנייה לייוו

 .רעטייוו טגָאלש

 -רַאפ רעמ טנעקעג טינ ,סיוא טזייוו סע יוו ,טָאה רע ןעוו ,טנעמַאמ ןסיוועג א ןיא

 ןענַאטשעג זיא סָאװ פמָאל רעד .לשיט םעד טרעקעגרעביא רע טָאה ,ּפעלק יד ןגָארט

 .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טּפַאנ סָאד ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא לשיט ןפיוא

 .רעייפ םעד ןשעלרַאפ וצ סערדלָאק ןוא סנשיק טפרַאוו עמַאמ יד

 ףיוא טלאפ עטַאט רעד ,ךיא עז טָא ןוא סָאש ַא ךיז טרעהרעד עכָאטַאמוס רעד ןיא

 ןופ רענייא רעבָא ןפלעה ליוו עמאמ יד .ץרַאה ןייז ןופ טצירפש טולב ןוא עגָאלדָאּפ רעד

 עמַאמ יד .רע טגָאז ,(ךיז טכַאמ רע) *ַאסטעיַארָאװטירּפ ןֶא, : טינ ריא טזָאל ןטידנַאב יד

 החפשמ ןוא (סטכער ןופ) יקסווָאניסַאי לבייט



 101 (1918) ט"ערת הנשה-שאר רעקיטולב רעד

 רעד .עגָאלדָאּפ ןפיוא טגיל עמַאמ יד ךיוא ךיא עז טָא ןוא ,טידנַאב ןטימ ךיז טלגנַאר

 טינ ןוא ןלַאפעג זיא יז .טייז ןיא לוויטש ץיפש ןטימ עּפָאק א ןבעגעג ריא טָאה טידנַאב

 .ןבייהפיוא ךיז טנעקעג

 בוטש ןיא זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו זַא ,טלייצרעד רעטעפש טָאה עמַאמ יד

 טנַאה ריא קידנטלַאה .רעמיצפַאלש ןיא ןענופעג ךיז טָאה עטַאט רעד ןוא קיטכיל ןעוועג

 .םימותי יירד טימ הנמלא ןַא ןזָאלעגרעביא ןוא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא

 ןטלַאהַאב ךיז גַאטייב ךָאנ ןטידנַאב יד ןבָאה ,ןזיוועגסיורַא רעטעפש ךיז טָאה סע יוו

 טָאה טרָאד .קייטפַא יד ןעוועג רעטעפש זיא סע ּוװ ,בוטש רענשזַאטע-ייווצ רעזדנוא ןיא

 ןעוועג זיא רע ,קיננעילפ רעשיסור רענעּפָאלטנַא ןַא ,רָאטקָאד רעשיסור ַא טניווועג

 ךיז ןבָאה סעקיננעילפ ענעפָאלטנַא עשיסור ערעדנַא ךיוא .ןטידנַאב יד טימ ןדנוברַאפ

 .רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 עבלַאה ,ןטַאדלָאס עשטייד ערעטלט עכעלטע ןטלַאהעג ןבָאה לטעטש ןיא גנונעדרַא יד

 קידנעייגסיורַא .(עצעטינ ןיא טרינָאיצַאטס טָאה ןָאזינרַאג רערעקרַאטש ַא) ןדילַאווניא

 -עלעט יד ןסירעגרעביא לכ-םדוק ןטידנַאב יד ןבָאה שינעטלעהַאב רעייז ןופ טכַאנייב

 דנַאב ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ףליה רעייז וצ .עצעטינ ןייק טריפעג ןבָאה סָאוו ,ןטָארד-ןָאפ

 ןרופ עשיפרָאד ןענַאטשעג ןענייז ,לסעג רעצעטינ ןופ קע ןיא עינשזוק רעד ןבעל .ןטיד

 .שזָאיבַארג םעד ןעמענוצפיוא טיירג

 ןיימ ייב ןוא ןעקשזייא ייב ,רעזייה ייווצ ךָאנ ןלַאפַאב ייז ןענייז טכַאנ רענעי ןיא

 ןבָאה קילג םוצ .יורפ ןייז טימ סלקנעי והילא טניווועג ךיוא טָאה סע ּוװ ,לגייפ עמומ

 "עג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ןריבַאר ןוא פעלק עקרַאטש ןבעג טימ טנגונַאב טרָאד ךיז ייז

 רעד ןעוועג זיא ,בוטש רעזדנוא ןלַאפַאב זיא סָאװ ,עּפורג"ןטידנַאב רעד ןיא .טזָאל

 טרָאד ןברק ַא ןלַאפ טזומעג טָאה ,טלייצרעד טָאה ןעמ יוו ןוא "יירדנַא ץעיטַא, טידנַאב

 .ןלַאפַאב זיא רע ּוװ

 ןקיטנייה ןזיב ןוא טכַאנ רעשיגַארט רענעי ןופ רעבירָאפ ןיוש ןענייז רָאי 50 בורק

 ןטכענ טשרע טלָאװ סע יוו טקנופ ,דליב עכעלרעדיוש סָאד ןגיוא עניימ רַאפ ךיא עז גָאט

 .טליּפשעגּפָא ךיז
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 עצילעב םורַא סעקינבושיי עשידיי

 ןוא "דזעיוא, רעדיל ןיא עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא *טסָאלָאװ, רעצילעב

 עשידיי 2--1 טניווועג לָאמַא ןבָאה ףרָאד רעדעי ןיא .רעפרעד 70 בורק ןעמונעגמורַא טָאה

 ,ןטקַאּפ ןופ ןרַאדנערַא ,ןדימש ,רעמערק : סנדישרַאפ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ

 ןבָאה ןוא הרות-ילעב ןעוועג ןענייז ןדיי יד ןופ לייט רעסיורג א .רעדעס ןוא רעדלעפ

 .תווצמ ךס ַא ןָאטעג

 רעלַארגעטניא סלַא טנכערעג ךיז ןבָאה רעפרעד יד ןופ תוחפשמ עשידיי 100 ךרעב יד

 ,רחסמ ןיא לטעטש ןטימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ,לטעטש ןופ סעילימַאפ 130 יד ןופ לייט

 ןענרעל וצ *םירדח, יד טימ לעיצעפס ןוא תוכאלמ-ילעב עלַא טימ ,ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק םייב

 ץיק ןעמוקנָא ןגעלפ (רופיכ-םוי ןוא הנשה-שאר) םיארונ-םימי יד רַאפ .רעדניק יד

 עטקַאּפעגנָא רעקילדנעצ ףיוא רעדניק ןוא רעבייוו יד טימ ןדיי עשיפרָאד עלַא עצילעב

 רעדָא ,עטנַאקַאב ייב ןעננאטשעג ןענייז רענעגעוו יד .גרַאוונסע ןוא סעכעבעב טימ רענעגעוו

 .טסעג עקידבוט-םוי יד טימ טלופרעביא ןעוועג ןענייז סָאװ ,םישרדמייתב יד םורָא

 רָאנ טינ טכַארבעג ךיז טימ טָאה סָאװ ,1905 רָאי םעד זיב ןגיוצעג סע ךיז טָאה ױזַא

 -ַאב עטצעל יד טָא עקַאט .גנוגעװַאב-םָארגָאּפ יד ךיוא רָאנ ,גנוגעוואב ערענָאיצולָאװער יד

 טָאה ןדיי לייט ַא זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה ,סעצעה"םד-תולילע טימ ןדנובעג ,גנוגעוו

 רַאצ ןופ הריזג עטסּוװַאב יד סױרַא זיא'ס ןעוו ,1912 רָאי ןיא .רעפרעד יד ןזָאלרַאפ

 לענש טזומעג סעקינבושיי יד ןבָאה ,ןדיי רַאפ "בשומה םוחת, ןלעיצעפס ַא ןגעוו יַאלָאקינ

 ַא רָאג .טעטש יד ןיא רעבירַא ןענייז ןוא רעפרעד יד ןיא סנגעמרַאפ ערעייז ןרידיווקיל

 .רעפרעד יד ןיא ןבילברַאפ ןענייז .סעיגעליווירפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי לָאצ עניילק

 בילוצ רעפרעד יד ןזָאלרַאפ ןדיי עלַא טעמכ ןבָאה 1918--1914 ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןופ ןדיי יד זיולב .ןלַאפנָא-ןטידנַאב רַאּפ ךיוא יוו ,סעיצַארעּפָא-סגירק יד ראפ ארומ

 .1935/6 ןרָאי יד זיב ךרעב רעפרעד יד ןיא ןבילברַאפ ןענייז ץיוועקשַאוו ןוא ץיוועצנַאה

 ךרוד עיצַאדיווקיל רעקיטליגדנע רעייז זיב ןדיי ןעניווו ןבילברַאפ ןענייז ץלעש ןיא רָאנ

 .1941 רָאי ןיא ,רעדרעמ-יצַאנ יד
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 -רָאפ ַא יוו יוזַא ןעוועג קידנעטש זיא (עצילעב ןופ רעטעמָאליק 10) ץלעס ףרָאד רעד

 ןלָאז'ס רעכלעוו ןיא לטעטש ןיא עיצקַא-טלעג ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .עצילעב ןופ טָאטש

 יד ןענעכייצַאב וצ זיא טפיוהרעביא .ץלעס ןופ רעניווונייא יד טקילייטַאב ןבָאה טינ ךיז

 .שטיווארעברַאג--קינשצאפַאילש עילימַאפ רעד ןופ טנעה ענעּפָא יד ןוא טייקיטוגסיורג

 טגעלפ ןטַאנָאמ רָאּפ עדעי ןוא ,ץלעס ןיא ןעוועג ןענייז ל"קק ןופ סעקשופ וליפא

 .סעקשופ-ל"קק יד ןקידיילסיוא גרַאווגנוי לרָאּפ ַא ןייגסיורא

 טרירטנעצנָאק ןעוועג ץלעס ןיא זיא ,ןַאמעינ ךייט םעד ןוא עיצַאטס-ןַאב רעד בילוצ

 ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה רעבירעד .ךייט ןטימ זי ןַאב יד טימ ןקיש םוצ ץלָאה ליפ רעייז

 .גנוגעוואב-סיורג ןוא הסנרפ טכַארבעגניירַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עדמערפ ליפ

 .םיארונ-םימי וליפַא ,ןענעװַאד םוצ ןינמ רענעגייא ןַא דימת ןעוועג זיא ףרָאד ןיא

 ןבָאה 1929--1926 ןרָאי יד ןיא .קַאטרַאט ַא ןוא לימ ַא ןעוועג ףרָאד ןיא זיא לָאמַא

 .לארשי-ץרא ןייק הילע וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעקינהרשכה-םיצולח טעברַאעג טרָאד

 -ןטקיד ַא טרעטיירבעגסיוא ןוא טיובעגסיוא ךיז טָאה 1936--1934 ןרָאי יד ןיא

 ןשיווצ ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא רעטרעדנוה טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז'ס ּווו ,קירבַאפ

 .ןדיי רעצילעב ןוא עקיטרָא ךיוא ייז

 ר א

 ב ר

 (ןאמעינ) ץלעס עיצנַאטסיןַאב יד
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 15 עצילעב םורא סעקינבושיי עשידיי

 סעילימַאפ עשידיי ערעייז ןוא םיבושיי יד ןופ המישר
 ,יקסווָאצַאלז .י ,קישטנַארַאב .י ,שטיווָאקציא .ז : ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ)

 (ןעמערק .י ןוא ןַאמפיוק .ד ,יקציוַאס .מ .א ,שטיוועלעסָאי .ז

 קָאטסיא

 עצווַאנַאטנַא

 ץשיוא
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 -- סםָארַאּפ רעצילעב

 ףיוה רעצילעב

 יקָארַאב

 עקנַאדגָאב
 יקשטַאיָאב

 ץיװָארָאב

 רַאיַאב .

 עצווַאלעיב .

 ליצוב .

 ירבָאב .

 יראדנָאב ,

 ץיוועינעיב .

 ץישולנ .

 עלעגזעג .

 עווָאדזָארד .

 קירמיזד .

 ירַאשטנַאה .

 עװעדלָאה .

 ץיוועצנאה .
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 םהרבא יקסדורגָאװָאנ רענלימ רעד

 ןייו הירא רעטקַאּפ רעסיורג רעד

 םהרבא ןירג דימש רעד

 עינומ יקסדַאשטלָאמ

 טָאימַאנ החפשמ יד

 עשטיא-ריאמ 'ר

 שטיוועלעסינ ריאמ ןוא דוד רענלימ יד

 יקסרימָאקליוו יכדרמ 'ר

 (רעמשטערק ןוא רעטעברַאדרע) תוחפשמ עשידיי ייווצ

 לווייפ ןוז ןוא רערַאיָאב רעד רעזייל

 שטיוָאנָאּפַאג רעזייל 'ר רַאדנערַא רעד

 דוד-השמ 'ר רַאדנערַא רעד

 -ָאמס רעד ןוא שטיװָאטויליא לשריה רַאדנערַא רעד

 שטיוועלעסינ דוד קינרַאיל

 לשריה 'ר רעמערק רעד

 ןטשרַאב-לֶאוו טימ טקיטפעשַאב החפשמ א

 עינרַאילָאמס ַא) עילימַאפ ןוא יקצאנשול ןורהא 'ר

 (דלַאוו ןפיט ןיא

 רעמשטערק רעד עווייפ 'ר

 רעגָאװש ַא סעקשָאי-עווייפ ,םהרבא 'ר רעמשטערק רעד

 (רעטעברַא-דרע) יקצּורּפָאװָאנ עשַאב

 לקנעי רעמשטערק רעד ןוא לואש רענלימ רעד

 ןוז ןוא שטיווָאטויליא קיזייא 'ר

 לקנעי 'ר ןוא לבייל ןוז ,קישטשמָארָאּפ רעד והילא 'ר

 יקסנילפַאק
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 רעציוועשָאמ רעד עווייפ ןוא יקסדַאשטלָאמ לקנעי

 רעמשטערק רעד השמ

 (רענלימ) יקצערָאװד לרעב ןוא לוולעוו

 (רעטקַאּפ ַא) שטיװָאלַאפַאר אנכש
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 (ףיוה םעד ןטלַאהעג)
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 (קינדור) ריבא םהרבא

 ל''צז קינדור ףסוי 'ר ג"הרה יבא

 העיתרהש איה וז הדבּועו ,ישפנמ רתוי יבבלל םיבורקו םירקי ויה ויתודלותו יבא ייח

 יתעמשש הזמו ינורכזב םירבדה ותרחנש יפכ ,בתכה לע םתיצמת תא תולעהל יאובב יתוא

 .םירחא יפמ

 ,ןמאנהו רעה ובלבו ומעט בוטב ,ולכשבו ויתונורשכב יבא ןייטצה ותודלי רחשב דוע

 דחא ןחלוש לע םש דמל אוה) ןיזולוו תבישיב ךנחתה ,לדגשכ .תורוצנו תולודג ול ואבנ לכהו

 י"ע הארוהל ךמסוהו הנבוק "ללוכ,ב וידומיל ךישמה כ"חא ,(ריעצה קילאיב .נ .ח םע

 יתיב-בא ל"צז ץיבוניבר שריה-יבצ ר"ומ ,הנליוומ ל"צז ןהכה המלש 'ר -- םינואגה

 .הקדובולס ד"בא יקסבשנוד השמ 'ר ןואגהו הנבוקד ןיד

 ,ןאזרווד ד"בא ,ילבא םהרבא 'ר ג"הרה היה (ילש אבסה אוה) ל"צז יבא לש ונתוח

 רכזנ אבסה) "םאר סופד, לש תוינשמב ללכנש ,הנשמה לע "ןתיא תבהא, שוריפ רבחמ

 .(איסורב םינברה ילודג לע *םש-ילהא, רפסב םג

% 

 תרייע -- ,קוטסילאיבל הכומסה קודורוהב התיה תונברב יבא לש וידעצ תישאר

 בר ,ל"צז אדיורב ןסינ 'ר אתמד ברה לש ותיבב -- רמצ-יגירא תישעתל תשורח-יתב

 .תונברה ינינע לוהינב הברה עפשוה ונממ ,ןויצ-יבבוחב ליעפ ןקסעו םסרופמ

 וילע רפסמ ,קודורוהב זא רגש ,(ןמרקו, םעוניבא לאומש 'ר 'ה ,ינתוח

 ינפלו תכשוממו דאמ השק הלחמב אדיורב ןסינ 'ר ג*הרה הלח םהה םימיב, : ויתונורכזב

 ,קינדור ףסוי 'ר ךמסומה ךרבאה תא ןימזה -- ,םש אפרתהל ל*וחל םיאפורה י"ע חלשנש

 ךשמב .תונברה תא ורדעהב להניש ,םיבוטה וישעמו תוימורתה ויתודמב ןייטצמ שיא

 ,הרייעה ינב לכ לש םבלו םתדהא תא שוכרלו בבחתהל ףסוי 'ר ברה קיפסה רצק ןמז

 תיבב זא ונרדיס ,םינויצה יריעצ ,ונחנא .םיינעו םירישע ,תועדב םישפח םגו םיקודא

 םינינעמ ויה וירועש .ונינפל תוצרהל בדנתה ףסוי 'ר ברהו ,דומלתל גוח ינויצה דעווה
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 (קינדור) ריבא םהרבא 112

 ליכהמ רצ היה לודגה םלואהש יכ דע םיעמושה וברתה רצק ןמז ךשמבש ,ךכ ידכ דע

 ןכת םיאלמ ,םילק וירבסה ויה יכ .םיחותפה תונולחה דעב םיבישקמ ויה םיברו םלוכ תא

 םיחוקלה םינינעבו םילשמב םילבותמ ויה ךכל םייוארה תומוקמבו ,תעדה לע םילבקתמו

 ."וננמזב םוי םוי ייחמ

 ותיערו קינדור ףסוי 'ר ג"הרה

 זאמ וליחתהש ,ירבחמ םיבר לעו ילע ונימב דחוימ םשור ושע הלאה םירועשה,

 םלועל .םתרכהו םשפנ לע החמי לב םשור וריאשהו ,ארמגה דומילב תוניצרב ןינעתהל

 ואצמ הנהש םתחמש תאו ויתורבסה תא םיעמושה ןיבמ םיבר לש םהיטבמ תא חכשא אל

 שבי והשמ הז היה ירה אוהש המ ורכז םאו וילע וחכש םינש הזש ,דומלתב רואמה תא

 םיברמ ויה ,בר ללש יאצומכ ויה ,םירבדב שי ןויגהו םעט המכ התע וחכונשכו ,םעט-רסחו

 ."הלא םהיתושגר תא עיבהל ןכ ירחא

 'ר לבא ,ברל ףסוי 'רב ורחביש הרייעה ינבמ םיבר ושרד ,ל"צז ןסינ 'ר רטפנשכ,

 ךרבא ל"צז ןסינ 'ר לש הלודגה ותב ליבשב אוצמל ועיצהש ולא םע הנמנ ומצע ףסוי

 .המתיתנש הלודגה החפשמה תלאש םג רתפת הזבו ,ונריעב בר לש אלטציאל יוארו ךמסומ

 ."ושע םג ןכו

 תא יבא בזעש רחאל ,כ"חא םג וכשמנ יבא תחפשמו ןסינ 'ר תחפשמ ןיב רשקה

 ןסינ 'ר לש החפשמה ןיב -- ןהיניב תודידיה ירשק וכשמנ תובר םינש ךשמב .קודורוה



 113 קיגדור ףסוי 'ר ג"הרה

 תובר םינש היהש ימ) ןוסריאמ המלש 'ר -- ,יבא לש ויחא םג םכותב ,יבא תחפשמו

 םע ןסינ 'ר לש ותב תא טדנמה ימיב דוע הצרא איבה רשא (הרדח תצעומ שאר-בשוי

 .ץראב ורדתסהו םינבה ולדגש דע םלרוגב ןינעתהו הידלי

 א

 ולגתה ןאכו הצילב הרייעב תונברה תא יבא לביק ,קודורוהב ודיקפת רמג םע

 רשאכ ,"בשומה םוחת, לש םישקה םיאנתב .הליהקה ינינע לוהינב ותנבהו ויתונורשכ

 תויולפנתה תנכס ינפמ םיחוטב םניא םייחהו ףוס-םי תעירקכ ויה תושק הסנרפה תוגאד

 םידוהיה ידעצ רצהל תשקבמ תינודיזה תושרהו ,תלכנתמו תניוע תירצונ היסולכוא לש

 לכל םג גאוד היה תדה ינינע דבלמ .הרייעב ברה דיקפת דאמ היה השק -- ,םהל קיצהלו

 רוקיב ,הקדצהו דעסה תודסומל ,לרוג הכומ לכל ,ריעה יינעל ,םיירוביצה םינינעה רתי

 ןכ -- הרות דומלת ,אשידק הרבח ,דסח תולימג ,םיחרוא תסנכה ,קדצה תניל ,םילוח

 םג אוהו םזויה היה אוה .המודכו תוינשמ ,בקעי ןיע ,ס"ש תורבחל ,הרות ידמולל םג

 רסמתהל ולכי םיטעמ קרו םתיב תסנרפ תוגאדב םידורט ויה "םיתבה ילעב, יכ ,עצבמה

 .תירוביצ תונקסעל

 קינדור ףסוי 'ר ג"הרה תחפשמ



 (קינדור) ריבא םהרבא 114

 תישיאה העפשהה חוכ קר היה ,רחא יזיפ חוכ אלו הרטשמ תוחוכ אל ברל ןיאבו

 המכ דע םתרהל הרייעה יבוט לע עיפשה הפטהו הרבסה חוכבו ,ורזעב הטירוטבאהו

 'ר חקורה :ויה זאד הצילבב םיבושחה םינקסעה ןיב .הליהקה תוגאדבו םינינעב רשפאש

 .דועו דועו ץיבוקציא ףסוי-לאימש 'ר חמקה-תנחט לעב ,ןעמערק םהרבא

 ילביטש-ןיד-תיב. םשב דחוימ רדח וב היה ,רוביצה ייחל זכרמה היה ברה תיב

 לכ וב ומיקתה (ברה ינפל ואבוהש הליהקה-ינב ןיב םיישיא םיטפשמ) הרות-יניד דבלמו

 .םידעווהו תודעווה ,הליהקבש תורבחהו תודסומה תובישי

 :ןעמערק םהרבא 'ר רפסמ היה

 ותעצהו ותעד תא תונלבסב עמוש היהו שארב בשוי ברה היה םינקסעה תבישיב,

 הברה לקוש היה ברה .ותטלחהלו ברה לש ותעדל הכחמ דחא לכו םיבוסמה ןמ א"כ לש

 תלבקתמ התיהש ותעד עיבמ כ"חא היהו ,רוביצה תבוטו ןינעה תבוט םע ובשחתהב ,ותעדב

 לקתנ היה םא וליפא ,הטלחהה תא עצבמה םג ר"יפע אוה היה כ"חאו ,םלוכ תעד לע

 ."םיישקב

 רצקתו ,דאמ תונווגמו תובר ויהש ויתולועפב דאמ הברה ול הרזע םייחה תמכח

 יתעמשש יפכ וללה תולועפה לע םירופיס המכ ןאכ תולעהל הסנא ןכ פ"עא .ןטרפל העיריה

 וכז אלש הלא יפמ םגו ,ונצראב ונתא םיאצמנה ,האושה ילוצינ ,הצילב ישנא יפמ ןהילע

 .האושב ופסנו הצרא תולעל

 :רפסמ (הרדח) יקסניזדורג בד

 דודשל הביבסבש תורעיב םירתתסמ ויהש ,םיערופ תויפונכ ונגראתה 1918 תנשב.

 ןוגראב ליעפ היה ונבר .הצילב ןכותב ,תונטקה תורייעה לע לפנתהל םגו חרוא ירבוע

 :םיעצמאה תשלשב זחא ותעשב וניבא בקעיכו --- ,הליגר יתלב שפנ תוריסמב ,הנגהה

 דגנכ דומעל לכוי אל הצילבב לדה ונחוכש הרכה ךותמ לבא .המחלמו הליפת ,ןורוד

 םתא רבדל ,םיערופה לא ודבל תאצל טילחה ,תוניוזמהו תוקזחה ,תוברה תויפונכה

 לבא ,הז ןכוסמ דעצמ וענמל וצר ודי לע ודמעש םישנאה .הרייעה ינב שפנ לע ןנחתהלו

 הנכשהש אלא ,רעשה לא הנפו השוחנה ותטלחה תא לטבל ןפוא םושב םיכסה אל אוה

 ."וייח תא הליצה ךכו ,תאצל ול הנתנ אלו תופיקתב ודגנכ הדמע ,רעשה לא הצר הטיג

 םגו םידיחי ,ותדע ינב ייח ליצהל ידכ ,ופכב ושפנ םשש הדיחיה םעפה אל תאזו

 ודמעש םילייח ידיב םייובש ויהש םידוהי ותוישיאו ותעפשה חוכב הדפ אוה .תוצובק

 .גרוהל םאיצוהל

 :רפסמ קוצנרב ףסוי 'ר

 קחרמ) הנדורג ריעל םינקסט דוע םע ל"ז ונבר עסנ ,תוצמ תייפאל חמק היה אלשכ,

 םשמ רזחו ,םיסוסל המותר הלגעב ,םיגלש תרשפה לש ןמזב תשבושמ ךרדב (מ"ק 0

 גוחל תורשפאה לע הרייעה לכ תחמש התיה הבר המו .תוצמל חמק תוסומע תולגעב

 ."ותכלהכ חספה גח תא
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 (הרטשמה חוכב וליפא הקיתשהל ןיא םויכש) הקזח הבירמ םימעפל תצרופ התיהשכ

 ,טקש ררתשמ היה דימו "טקש, זירכיו ןחלושה לע תחא םעפ קופדי ברהש קיפסמ היה

 .והודבכו והובהא םלוכ םישנאה יכ

 ,"ירדנ לכ, ירחא םירופיכה םוי לילב דוחיב ויתושרד לע קוצנרב ףסוי 'ר רפסמ דועו

 עדויו הנשה ךשמב םתא דחי לבוסו םכותב יחה ברהו ץוצרו אכודמ דמוע להקה לכשכ

 אוב רשא הלואגה לע םירבדבו הצילמו לשמב םתוא דדועמ ,דחאו דחא לכ לש ויתורצ

 ויעמוש תושפנ תא ןיזמו בוט דיתעב םבל תא קזחמ אוה ,לודג ןימאמ ותויהבו .אובת

 םירבדהו ,ויעמושל הבהא אלמו םלש בלבו םעט בוטב םירמאנה הדגאו הרות ירבדב

 .םנורכזב םיתרחנו םיעמושה בלב םילבקתמ

 -- ,הרטמה לא וירבדב עולקל ברה עדי ,טרפה וא ללכה לש ,בושח ערואמ לכב ןכו

 ךפיהל ןכו ,הלימ תירב .הנותח ןוגכ ,ערואמ לכל ברה תא ןימזהל הרייעב גוהנ היה יכ

 חיש לכב ברה תורמא תא תונמדזה לכב ריכזהל הרייעה ינב ויה םיגהונו ,לבא ירקמב ש"וח

 .םיקדוצ ימ ירבד החכוהכ שמיש הזו ,חוכיווב וא גישו

 תוינשמב הז םא ןיב ,םעה יטושפל בקעי-ןיעו םדא-ייח ירפסב הז םא ןיב -- וירועשב

 ויה ,(הצילבב ורסח אל ה"ב רשא) הרייעבש םימכחה ידימלתל ארמג ףדב וא ס"שב וא

 .םיבר םישנא דימת תונחלושה ביבס

 תורוע רחוס) יקסבוק'צוב בייל-םייח 'ר ברה תא הזב ריכזא םימכחה ידימלתמ

 דאמ ול רוסמ ,יבאל ןמאנ רבח היהש ,תונברל ךמסומו הרותב ףירחו לודג ,(הרוטקפונמו

 ,קושינבדב תונברה אסכ תא לבקל הצילבמ יבא אצישכ) ךלה רשא לכב ומע הוולתמו

 ריכזהל יוארה ןמ .(הצילבב ומוקמ תא לבקי בייל-םייח 'ר ברהש ןתמו-אשמ להנתה

 ץיבוקציא לחרו חרז לש םהיבא ,(ליעל יתרכזהש) ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר תא בוש ןאכ

 היהו ל"צז לדנוז ףסוי 'ר לצא קודהרבונב תולודגה תובישיב רסומו הרות דמלש ,(הרדח)

 .וידימלת יריחבמ

 תופקשה לעב םהה םינמזבו לודג םכח-דימלת ךרבא היה ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר

 רשפל עדיו םעט בוטו לכשב םינינעה תא להנל עדי ,ןמאנו רוסמ ירוביצ ןקסע ,תוינרדומ

 םג הרבעו הלודג התיה םהיניב תודידיהו ,יבאל בר רזעל דימת היה ןכל ,םולש ךרדב

 'ך לש חמקה-תנחט .החפשמ יבורקמ רתוי םיברוקמ ויהש דע הלודג הדימב םידליל

 ,יקסבוניסי םחנמ לש ויבא) יקסבוניסי עשוהי 'ר םע תופתושב התיה ץיבוקציא .י .ש

 .יבא לש ןמאנ דידי אוה םג ,(למשחה-תרבח ידבועמ

 -כ םירשימ"דיגמו דבכנ חרוא ונתיב לא אב ,קושינבדב רבכ ונייהשכ יכ ,ינרוכז

 תקדצ התיהש ,תינברה ימא ;ךרצנ לכלו חרוא לכל החוורל דימת חותפ היה ונתיב

 וקיפסה אל םאו ,תסנכה-תיבמ אבא איבהש חרוא לכ תופי-םינפ"רבסב תלבקמ התיה ,הלודג

 תאו ,ונלש םידליה תא ןהילע םירדסמ ,םהיריצמ תותלדה תא םידירומ ויה תוטמה

 הלוח רבכ היה אבאשכ קושינבדל אב הז חרוא לבא .(םיחרואה ליבשב םירסומ םהיתוטמ



 .ל"ז קינדור ףסיי ר'הומ 'גה ברה
 רעד ואוו .ןֶאקַאיניב רעטנעָאנ רעד עול א ךאנ יא ועסריפ ןקירָאפ

 ַא טעטכירעגנייא גנַאל טינ טָאה רטפנ  רטפנ טײהקנַאק  רערציש ןיש -ערעג
 ! 4 רצ ב"עצ ליפ ןפפיקשב ןעע"ו היי" רעד ראי 095 ןימ רפסלש ץיא ןרָאווצַק

 א דינה סע 5 יב יפה ב"ה לר נקמה

 רעד ןיא טגילײכַאב ךייא ךיז ןבאה'ף 0 קיניר
 מוא ןופ א"סילש | :רנבר עלא 6 רעגײא = ןעטעג א רטפנ רעד

 ,אדיל -- ץיתאניבטר ביה "9 טבוענ ריס ךיא במכה עטכנעצוצינָא יד ןופ
 ברה ,קָאעישייא ה"א א שרק השל יפקיכנ א ע טנאק 8

 - ןָאולאמש בדה ,עויווש = ןצבורבפ  'ב"גב  לרא ןיא התסע  רעבילטפאש
 ,עויאנאראוו ןיפ ₪ םר ע"ב ,עבגשע 'צנצ שםו"ל על"ביצדגשרא םעמ ןיא
 : שדח ברה .בארס י- טאראכפל בלה - 9775 רָאֿפ טנצאי יו ןעגטו עכלעוו

 ןיראר | תבוסה ןופ היבשב רעד י6ש*% "א.א ,ני"י* ןיא ןקל "על"ָתפ ךרָאי
 רצגיפשא רעד ,ןא"פא> -יצילא י- ברה , - 005 ךה א ןשי 5-2 = ןעומוגפ
 א 8 לפרַאפ םיל הירהי יר ב"ה דרב [% ןטָפרױטײַאפ ןפרועג ךייא 8 רש ןוא
 ראפ ,"תובישיה דעו ןופ ןעלָאנ ןיא ָאשרא  ענעדײשרַאפ טה העצנָאג ַא

 הא א ןעלועג זיא רטפנ רעד ףעביישיי "8 ןטפָאל"בפרעק עלָא"טנעצ עשיטקָאד
 .עג לײטוָא טָאה ,ןהסע רענעכענַעגרעב ג רוק א

 יא וש ף* 'ר בד 55 "ער ךיא ןעצינ + טייט דרעי" ?ערעב רע עא בר םלא

 עלא ןעוועג  דיפסמ םיא ןבאר סע הא יי 6% 0% יי א
 יי ןיוא ידו ,בויבל עטנַאמרע -גגייא יט 7 2

 ר ,קינדור םהרבא ה ביט ר א יא יי
 .רעװ  עדנריד ןיא  טרעדלישעג ןבָאה } קי 0% 0% יי

 יש בש, ןי8צ ןופ "2 95 ןשי ק"ג"! ןוא ןײז ,הדכא רעד ןיפ סיד רד רער 2 ל לו הרתוסערעק

 יי טא יש יד | 53 ןא יה ןרע" יוש ;פייגעפישד
 םכסהב זיא .רטפנ ןיפ םוקמ אלממ ס' | ןוא | שיבח  רעוינ יעײעג ךױא וי יצ |

 יז ףיטש יז ןראטענ רנמתנ רועה ליה בורק טנגא1מיװ ייצנאפ ןוש יל. עלא

 א 2 יט ןררא 'ה ברז !רשי ב 5? ןסָאנבנ ךױצ ןבָאה עכלעו

 -עקשינעװעד ןיפ  הרוטפ רעד שומ | .טלקסביג ןייז ןיא טייליטשט
 דוא ןרָאלרַאּפ טנגעג -עזנוא טָאה בר | ןעמירעורטפ זיא סָאװ יול ןייז ןיא

 עטסלדייא ןיא  עטסעב | ענויו ןופ בענ | ןאנ יד יצסרא ןבָאה ,ואטנו] ןקיטניימ
 רדעה ןייז ןיא ,,ןטייקכילנעזרעפ עשינבר | וורג ןעמונעג לייטנָא יא ,טָאטש עצ
 ןשיװצ ןרעװ ןדנופפמע ךילצרעמש טעװ | ךטקשעטש | עקימירא יד ןופ ןסאמ עס
 עג זיא'ס ןציו ןענייז עכלעוו .עלַא יד | ש1 רעירפ זיא רצ יאוי  ,אצולעב ןיפ

 הירירקב ןיא םיא שמ קכשק | עלא לאיש ןעללשכ ןכעד .םר ךעװ
 :ה"בצנת .ןידבאד לע לבח | | יז ברה <-- ןייטציש רש"* םימ ב"עצ
 5 נ ! ןופ ךיוא .שארב א"טילש ןייפ יתפש

. 

 ו ראטע

 ,ו:ו(!ווווווווגו(:ווווווווכןן|וווווווושתאו(|\ו(:+:-': :,ווווור::יווק4וווווווו

 תריטפ תא םיכבמ וננה | ,קושינייוידב לארשי תלהקו הנ הפשמ למ בע דהי

 'ןכו ןואגה בדה יננת הוד

 י קינדור ףסוי =
 .רבעה ק"שצ םוי ח""חשש- ,קישיגיווידּב ד"בא

 .םילשוריו ןויצ ילבא יואש יא פע םילכאתבה תא םתני םוקמו

 ,ב"וח ,'גה ברה רקיה וגסיג תא המח הכרבב םדקל םיאב יננה רו םע דהוי

 ,תולוכשאה שיא ,המכחהו הרותה לילכ ,ה"עיק

 ,א"טילש ץ יי ט ן ר ה א ר"הומ תישכ

 ,ל"ז חונמה םוקמ תואלמל ,קישינייוידב תונבדה אסכ לע ותו"על

 .תרק ךרובת ולגרלו האריהו הרותה עובמ 72 ת-אפתלו םשל תדע "הני

 ,ותחפשמו יקטרָאיִאּב בד

 = .ותחפשמו יקסוואגאר קחצי יי =

3 ,5 /64/254, /807, 
 234 ל 0 6 220 28

 ?טרָאװ סָאד, ןותעב ל"ז קינדור ףסוי ר"הומ ג"הרה תריטפ לע
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 לוכי ינניא .רמאו ינפב ןנואתה ןכל ,וב לפטל ול ודמע אל ויתוחוכו תראממ הלחמב

 ףסוי-לאומש 'ר ידמע התע היה אּול לבא -- ,דימתמו זאמ יגהנמכ חרואה תא לבקל

 השוע היה יכ ,ול דיגהל ךרטצאש ילבמ חרואה תא ינממ חקול אוה היה ירה ,הצילבמ

 .יחכונה יבצמב הדרטה ינממ ךוסחל ידכ תאז

 ותוישיא ךירעהל ועדיו הפי שפנ ילעבו םימכח ידימלת םבור הצילב ישנא ויה ללכב

 ,קושינבדב ותיוולהל םהינומהב םיקחרממ הצילב ישנא ואב ,אבא רטפנשכ .ל"צז יבא לש

 'ר ברה יכ ,רמוא דימת היה (קידצו םכח דימלת היהש) רזייל 'ר טחושה יכ ,רפסל ורכזו

 היעבה תא חתנל עדיו הלודג תויחמומב האיר לע "הלאש;ל שגינ היה קינדור ףסוי

 .הכלהה תא ףוסבל קסופו ,ןויגהבו בר ןורשכב וינפל תדמועה

% 

 שידקה אוהו וייחב תירקיעה הרטמה התיה ,ץרא-ךרדלו הרותל לארשי ידלי ךוניח

 ךכל ומיאתה אלש הלאלו תובישיל םירשכומה תא חולשל ידכ ונוהו ונואמ הברה הזל

 רשאכ יכ ,היוולהה תעשב ,הצילבמ רפתה לטפש 'ר רפיס .עוצקמ ודמליש גאוד היה

 ודי תא ול טישוהשכו ונממ דרפיהל ברה לא ךלה ,הבישיב דומלל לאימחרי ונב עסנ

 ךכב שיגרהש ברהו ,לבלבתה רענה ,ודיל לגלגתה השק והשמ יכ רענה שיגרה םולשל

 ."רכנב תלעותל ךל היהי הזו ףסכה תא חק ,יריקי ,גאדת לא, :ול רמא

 ףסכה תא ןתונ היה וסיכמ הקדצ ןתמב יכ ,(ב"הרא) לתור תינברה יתדוד יל הרפיס

 יל שי המ, :הנוע היה ,"ךכ השוע התא המל ,יבר, :והולאששכו ,שארמ ותונמל ילבמ

 ."! רופסי ינעה אולה ,רופסל

"> 

 תונטקה תובישיב וליפא םש ,הטיל תובישיב גוהנ היהש לופלפה ךרדל דגנתה יבא

 טשפל רקיעב בל םישל ילבמ ,םילופלפבו תופסותב םיריעצה םידימלתה תא וטיעלה

 םע כ"חא ,תופסות ילב ארמג םדוק דומלל םיכירצ ויה ותטיש יפל .ארמגה לש טושפה

 ס"שהמ תובר תויגוסב וסרכ אלימ רבכ דימלתהשכו טשפל םיעגונה םירחבנ תופסות

 .תופסותה לכ םע ארמג דומלל תושרהל םג רשפא

 אוצמל דימלתה לוכי ןושארה ףדב תופסותה תיישוקל ץורתש ,רמוא היה אוה

 חלש אל קושינבדמ יליג ינב ירבח תאו יתוא .ירישעה ףדב דומילב םדקתישכ ומצעב

 םע תוצעיתהב םשו הלודגה ןידר תבישיל ונתוא איבה אלא ,תונטקה תובישיב דומלל

 ודמיל םהו הבישיב םירוחבה יריכבמ יבר דחא לכ ליבשב חקל ןלפק רזעילא 'ר חיגשמה

 ךרד לע ויתונעט תקדצ החכוה תמאבו .תופסות ילב ארמג קר דרפנב דחא לכ ונתוא

 ישישה רועשל יתלבקתנ תאזכ דומיל-תנש ירחא ינאש ךכ ידכ דע ונמדקתה יכ דומילה

 ךרד לע התיה ודומל תטיש םגש ,ןמרסו ןנחלא 'ר ןואגה לצא העודיה ץיבונרב תבישיב

 .קרס ילופלפ ילב טשפה

 ךומס תויהל יתקקזנ אלו הבחר דיב ל"צז יבא יתוא סנרפ הבישיב יתויה ןמז לכ
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 תפוקל יתקקזנ אל ןכו ,זא גוהנכ ,רחא תיבדלעב לצא םוי לכ ,םיתב-ילעב תונחלוש לע

 יתדמלשכ םג (ולביק הבישיה ירוחבש הכימתל וארק ךכ) "הקולח,המ יתנהנ אלו הבישיה

 .הלודגה הבישיב
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 ,הלא ומכ םיגיהנמו הארוה-ירומל תודות יכ ,יל הארנו ,ותדעל יבא היה ןמאנ העור

 היהש ןבומו .הרמהו הכוראה ותולגב תורוד הברה ךכ לכ דמעמ קיזחהל ונמע היה לוכי

 .וידליל רוסמ באו ותייערל בוט לעב םג

 איבהלו תולילב הפשאה חפ תא איצוהל גהונ היה וייח ימי לכ יכ ,ימא יל הרפיס

 התיה אלשכ החרט ימאמ ךוסחל ידכ ,הקסהלו לושיבל םיצעה תא עקבל ףאו ,םימ-יילד

 אמא לע ץבור היה ,הסנרפ תגאד םג ףאו ,תיבה תקזחה לש לועה לכ ,םנמא .ונתיבב תרזוע

 אלל הרותל התבהאו התקדצ דבלמ יכ .תראפתלו דובכל בר-תיב להנל העדי איהו ה"ע

 יבאל בר רזעל התיהו םיישקה לכ לע רבגתהל העדי ,ראות-תפיו ליח תשא התיה ,לובג

 אלא בר אוה הלעבש ינפמ קר אל תינבר איה יכ הילע ורמאש דע ,תונברה ינינעב םג

 הרהזנ איה לבא ,תוכלה הברה קוספל העדי העמשו התארש ןויסנה בורמ .המצע תוכזב םג

 יבאל תויחמומב תרסומ התיה לבא ,יבא קוספי דציכ שארמ דיגהל וא קוספל אלש דאמ

 .תיבה ןמ רדענ יבאשכ התיבה ואיבהש הלאשה יטרפ תא

 םימותיל ירה לבא ,םהב לפטלו גואדל יאנפ יבאל היה דימת אל וידלילו ותיבל

 .(םותיכ לדג ומצע אוהש ינפמ ילוא) תדחוימ בל-תמושת דימת שידקה

 םהל רפיס ,(ינולא םהרבא הלעב םע דחי) תירבה-תוצראב הירורב יתוחא התיהשכ

 ופטלל הברמ היהו ,ומויקלו וכוניחל ,ול גאד וניבאש ,ותודליב םתיתהש ,ןהכ בקעי

 שיגרמו רבדה תא רכוז אוהו ,רתויב ול רסחה תא אלמל ידכ ,הרתי הביח ול תוארהלו

 .ושפנ ימנ לכב תאז

 .עורק עבוכ ושאר לעו תסנכה-תיבל םותי דלי סנכנ ,תוכסה-גח לילב םעפ ,ינרוכז

 ,ונובשח לע דליל שדח עבוכ דימו ףכת איביש ושקיבו ןעבוכה תא ארק ,יבא תאז הארשכ

 .ןעבוכה השע ןכו

 וניבא ענמנ וימי לכ יכ ,וניבא תא ודיפסהב רפיס ,ןרהא 'ר ברה ,גרוחה יחא םג

 גרוחה ונב עגפי ךכ י"ע אמש ששחמ ויצלח יאצוי ויתונבלו וינבל הרתי הביח תוארהלמ

 ול הקיפסה דימת אל יכ םא ,ץרא-ךרדו הרות ודמלל ןמז אצמ בצמ לכבו תע לכבש

 רשקתה אוהו שש ןב היה ונתיבל גרוחה יחא אבשכ .ויצלח יאצוי ליבשב ךכל העשה

 תא אלמ םנמאו ותומ ירחא תונברה אסכ תא תשרל הכז םג אוה ,יבאל ושפנ ימנ לכב

 םסרפתה ותוריעצבש רחאל ,ונויסנבו וניבא תובקעב לכב ךלה יכ ,הבר החלצהב ודיקפת

 תושפנ שש םע דחיב ותוא םג דיחכהש ש"מי ררוצה אלמלא תולודגל דעונו םינברה ןיב

 "חתפמ (וסיג) קיבצ ברה לשו ילש םיצמאמה .(אנליוובש ראנופב) ותחפשממ תורקי

 שוכרל קיפסהש ריעצ סדרפ לארשיב ונממ ראשנ ךא ,והותב ולע הצרא ותולעהל הוקת
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 ןויצ בהוא יכ ,ותחפשמ םע הצרא תולעל הכזי רבד לש ופוסבש הבשחמב םולש-ימיב

 היהש -- ,הלמר זוחמ ןיצק תעכ ,רברפ ןמלק 'ר יל רפיס םינורחאה וימי לע .היה לודג

 הפנעה ותלכשהו הרותה דומילב הלודגה ותדמתה לעו -- הצרא עיגהו לצינ ,הנליווב ומע

 לש הבר ,א"לבי ןיול השמ 'ר ברה ,ןידר תבישימ ורבח באכבו רעצב תובר יל רפיס

 .הינתנ

 םישודקה וידיקפתמ דחא יכ ,ותדעבש תוחפשמה לכל אלא ,יבא ,גאד םימותיל קר אל

 הרקמ היה אל טעמכו ,היסורב וראשנש םהיבורקל ורזעיש הקירמאל םיבתכמ בותכל היה

 םתאירק םע ודיבכי אלש רורבו רצק ןונגסב חסנמ היה ויבתכמ תא .ויתושקבל ונעי אלש

 םיבורק תכימתל תודוה .תיבבל תומימחו שגר הברה םהב סינכמ היהו םתוא םילבקמה לע

 תא םייקל ףאו םהינבל ךוניח תתל ולכי םגו "בשומה םוחת,ב םידוהי ומיקתהו וסנרפתה

 םימוכס וחלשש הקירמאב םינקסעה םע יבאל היה ץימא רשק .הליהקה לש תודסומה

 .הרייעל םינוגה

 תרוכשמהמ אלו הקירמאב וניבורקמ ונלביקש הכימתהמ רקיעב המיקתה ונתחפשמ םג

 םג הליעפהו הלעפש הינה-היח יתדוד הז דיקפתל הרסמתה .ברל הליהקה הנתנש הלדה

 חלש בקעי 'ר ידוד .םלוכ לע בוהאו ץרענ היהש "ברה םבורק,ב ךומתל םירחא םיבורק

 ךוניחל הגאדה לבא ,הקירמאל וילא אובל וב ריצפהו הריגה-תורינ םימעפ המכ יבאל

 ףאש תאז תמועל .רבדה תא החדו הקירמא ייחב הצר אל תוישפנה ויתונוכת ללגבו םידליה

 תצעומ שאר ,ל"ז ןוסריאמ המלש 'ר ויחא תוכזבש דאמ חמשו הצרא תולעל וימי לכ יבא

 םילועה בור םג ולע ןהירחא) הרדחב ועקתשהו וייחב דוע הצרא ולע ויתונבש הכז ,הרדח

 .(לארשיב םיאצילב זכרמל הרדח התשענ ךכו הרדחב ועקתשהו הצילבמ

 -תוצראב םיפתושמ םיבורק םהל ויהש ונריע-ינבמ הלא לע דאמ םערתמ היה יבא

 םבורק לצא וקלח תא חפקל לולעה הרחתמכ ינשה תא האר םהמ דחא לכשו תירבה

 יכ ,הכימתל קוקז ונניא אוהש ינשה לע "זיעלה, םהמ דחאש םירקמ םג ויה .ףתושמה

 החפשמ-בורקש ,רבדה הרק ןמז ותואב ךרעב .ותיב תסנרפל הקיפסמה הבר הסנכה ול שי

 ררועיו קוחדה ובצמ לע הקירמאב ףתושמ בורקל בותכיש יבאמ שקיב הכומס הרייעמ

 וב ,ףתושמה בורקל בתכמ דימ בתכ ,ובורק תשקב תא דימ אלמ יבא .וב ךומתיש ותוא

 רצק ןמז ירחא .רוזעל ושקיבו בלה ןמ תואצוי םילמב שקבמה לש קוחדה ובצמ תא ראית

 ןהו אבא ליבשב ןה ק'צו תלוזה ןעמל ותולדתשה לע יבאל הדות הב ,הבושת הלבקתנ דאמ

 ,םהל ריבסהלו ןיעה-ירצ תא חיכוהל ידכ הז הרקמב כ"חא שמתשה יבא .בורקה ליבשב

 ."הליחת הנענ אוה ,ורבח לע (ללפתמה) שקבמה לכ, : ךפיהל יכ
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 תונוטלשה תורזג דגנ ותליהק ינבל ותגאדב אבא עיקשה םיבר תוחוכו םיצמאמ

 לע הססבתה הרקיעבש ,םתסנרפ תורוקמ תא םידוהיה ןמ לולשל התיה םתרטמ לכ רשא

 ויה ,הריכמל םקשמ-תאובת תא םירפכה-ינב םיאיבמ ויה זא ,עובשל יעיבר םויב קושה
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 הלשממה השרד הנהו .הרייעבש הכאלמה-יתבב םהיכרצ תא םינימזמו תויונחב םינוק

 קושה תא רהטל ,רמולכ ,תינייגיה התיה הלתמאה ,ריעל ץוחמ לא קושה תא ריבעהל

 יכ ,םידוהיה םינוונחה תסנרפ תא עדגל התיה תיתימאה הנווכה לבא ,לבזהו ךולכלה ןמ

 הרייעה ינקסע תא ליעפהו לעפ ,טקש אלו חנ אל יבא .תויונח םירצונ וחתפי ריעל ץוחמ

 תא םידוהיה תאמ לוזגל םיצורש ,ויתונעט תא ןועטל תונוטלשה ינפל בציתה םגו

 -ילעב קוש תא קרו ומוקמב קושה תא ריאשהל תונוטלשה ומיכסה ףוסבל .םתסנרפ רוקמ

 .הרייעל דאמ בורק םוקמל ,ריעל ץוחמ לא וריבעה םייחה

 ,תוילמשח תויפאמב קר םחלה תא תופאל םשרדב תונוטלשה ולכנתה תויפאמל םג

 לשומהו הרזגה תא לטבל שקיבו זוחמה לשומל עסנ יבא .הרייעב למשח היה אלש תעב הב

 תבוטל אוהש הז ליעומ קוחל דגנתי והומכ ןובנו ליכשמ שיאש ,וילע ותהימת תא עיבה

 םינשב תורשע הז הפ אצמנ ינירה :יבא ול הנע הז לעו .םתואירב תרימשלו ןיסולכואה

 -הקיפס-קפס ליבשבו ,םחלה תליכאמ תמ הביבסב וא ריעב והשימש םעפ ףא יתעמש אלו

 דע הרזגה תא תוחדל לשומה הצרתנ ףוסבל .תושפנ תורשעל יאדו תוומ איבהל םיצור הז

 .תויפאמל םיילמשח םירונת סינכהל תורשפאו הרייעב למשח היהיש ןמזה

 ףוסב .הינלופל םיטסינומוקה תשילפ ןמזב ידוהי הפואב היהש השעמ ,ןיינעל ןיינעמו

 םחל הפאש ,יטסינומוקה אבצה י"ע ידוהיה הפואה םשאנ ,הנושארה םלועה-תמחלמ

 ןיאש ,יבא עדיש פ"עא .תוומ שנועל יופצ היה הז לעו ,היפאל ןוישר לבקל ילבמ הריכמל

 .םבל לא רבדל תוסנלו תכלל שפנ-תלצה ןעמל טילחה ,םינבר םיבישחמ םיטסינומוקה

 םדאכ דימת ותוא אוה ריכמש ,הנע יבאו ,םשאנה תא ריכמ אוה ןמז המכ ,ולאשו ורקח םה

 אולמ תא ןיבה אל ןוכנ לא רשא הריבעב לשכנש הנושארה םעפה תאזו ,דבכנו רשי

 .םעפה ול חולסל שי ןכ לע ,התועמשמ

 ואצי ןכל ,יבמופב לוכה השענ םלצא יכ ,יבאל רקוחה רמא ,ןכומ היה לוקוטורפהשכ

 םע יבא ובצייתה הלומלו .םילייח-תתיכ הדמע ץוחב .ותטלחהו ותבושת ןתנת םשו הצוחה

 אצוי ךירבדמ, :רמאו יבא לא הנפ רמגשכו לוקוטורפב םושרה תא אירקהש ןיצקה-רקוחה

 דחא לייח לבא ,תונעל הצר יבא ."ורבחלו עשופל דחא ןיד ונלצאו ,םשאנה לש רבח ךנהש

 היהשכ .וייח תא ליצה הארנכ דכבו שירחיש ול זמרו ויפ לע ודי םש ,ידוהי ,הרושה ןמ

 םיטסינומוקה יניעב יכ ,רבכמ ול עודי היהש המ רשיאש ,הזה הרקמה לע רפסמ כ"חא אבא

 ינא,ש הארנכו תווצמ לוע יקרופל םג האנ םולשהש ,רמואו ףיסומ היה ,עשופכ ברה בשחנ

 .."ריעה ינב לכמ רתוי ברל םיקוקז םה יכ ,םיטסינומוקל םג בר

 ,םידוהיה תא םיאנוש ויה זא םג ,רצה ןוטלש ימיב הרקמ םיריכזמ ויה ךכל רשקהב

 היסולכואה לכו ךראירטפה הצילבב רקיב איהה הפוקתב .ובישחה תדה יגיצנ תא לבא

 םחלב -- גהנמכ והושגפש ברה םשארבו םידוהיה םג םכותב ,וינפ תא ליבקהל האצי

 רבדה .החצ תירבעב אוה םג הנע ךראירטפהו .םינהכ תכרבב ,תירבעב ותוא ךריבו חלמו

 .םהיניעב הלע םידוהיה דובכו תירצונה היסולכואה לע קזח םשור השע
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 'פופ,ה םג ,םידידי ול ויה םהלש היצנגילטניאה ןיבו םייוגה לע םג לבוקמ היה יבא

 -ובארפה היסנכה תא ומירחה ,הביבסה תא םינלופה ושבכשכ .דידיכ ול בשחנ יסורה

 -כואהש יפ-לע-ףא ושרג "פופ,ה תאו ,תילותקה הרומכה תא הכותל וסינכה ,תיבלס

 וינפל ךופשל יבא לא "פופ,ה אב זא .תיבלסובארפ עירכמה הבורב התיה היסול

 "ודש יפכ ותוא םחינ יבא .רמ יכב הכבו ותדע ינבל השענש לוועה לע ןעט ,ובל תא

 ולרוג רמ לע ןנואתהל כ"כ דמל דציכ ינא אלפתמ, :יבא רמא ,אצישכו ,סומנה שר

 ..."ידוהי ברכ שממ תוכבלו
% 

 םינינעהו הבר הדרטו תובר תורצ הב ויה ,הנטק התיה הצילבש יפ לע ףא

 םא .הלילה תועש קר ול וראשנ הרותה דומילל רשא דע ונמז לכ תא ולזג וללה

 בוצע ןוגינ לוקו םיתבה דחאב קלוד רוא תיאר ,ריעה בוחרב הליל ןושיאב תכלה

 .הרותב קסעו בשיש אתמד ברה הז היה ,עמשנ

 -רוקיבל ךלוה הרייעה תואטמסב ברה תא שוגפל רשפא היה תובורק םיתעל

 -קה ינבל ותבהאי ותוריסמ תא ראז.ל םילמ ןיא .םימותי םש שיש תיבל וא םילוח

 אצמ ,ותליהקב ויתודרט לכ תורמל .והוצירעה המכ דעו וילא םתבהא תאו הליה

 .םיפסונ םיכרצל תובדנתה תויוחילש אלמל ןמז

 שורדלו תוליהק שלשב רקבל בדנתי בר לכש ,הנקת ןקית ל"צז םייח-ץפחה

 תוליהקה ןיב .תובישיה תבוטל הנשל םירלוד ינשמ תוחפ-אל בדני ידוהי לכשו ,תושרד

 יבא רמגשכו ,בר היה אל םש ,קוטסילאיב דיל רשא ץינוג תליהק התיה יבא רקיבש

 האב כ"חא ,ץינוגל רובעל והושקיבו תונבר בתכ ול ושיגה הנורחאה ותשרד תא

 ךא ,תונברה תא לבקיש יבא לע עיפשהל ידכ ,הצילבל ץינוגמ םידבכנ תחלשמ

 בושח חילש אב תותבשה תחאל .דאמ םהילע וסעכ הריעה ינב ךכב ושיגרהשכ

 לבוקמה גהנמה ןמ הליהקה ינב וטס םעפהו ,הרייעב יבא זא היה אל הרקמב ,ץינוגמ

 םהמ "לוזגל, אבש חילש ותואו ,דבכנ םדא טרפבו ,הרותל הילעב חרוא לכ דבכל

 הילעה, :ורמאב ךכ לע ביגה ,םכחו הרות ןב היהש ,חרואה .ודביכ אל -- ברה תא

 לחומ ינא ןכ לעו ,"התעידיו הדומיל -- הרזתב הילע ומכ הבושח הנניא הרותל

 .ינבילעהל םתיצרש ןובלעה לע םכל

 (ירשת שדוחב) םלש שדוחל בדנתה םג אוה ,אבא לעפ תובישיה לעפמ ןעמל קר אלו

 להא, תבישי ןעמל םש השעו היבטל תנידמב ןמרסו ןנחלא 'ר ןואגה םע דחי תוהשל

 מ"הר תא דאמ ךירעה יכ ,הרות דומלל ,רומאכ כ"חא ינחלש םשל) ץיבונרב ריעב "הרות

 .(הרותה דומילב וכרדו
% 

 יתרבעשכ ,דחא תבשיברעב הנהו .ברה תיבל גוהנכ םיאב היה תורשכ "תולאשב,

 אבא תא הדירטמ איהש הלצנתהו תלוגנרת הדיבו השא ונתארקל האב ,קושב אבא םע

 -ברעב תכללו חורטל ךל המל -- יבא הנע -- תישע בוט, ."תלאש, הל שי לבא ,וכרדב
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 .תלוגנרתה תא חתפו ןיכס ול ושיגה ,בורקה תיבל סנכנ רוביד ידכ ךותו ,*יתיב דע תבש

 .קספש המ קספו הקדב
*ִ 

 יתא ךלוה היה אוה) ומצעב התוא הנבש הכוסה תיינבב אבאל רוזעל יתבהא יתודלימ

 -תיב תחמשבו ברה-תיבב םירקבמ ויה גחב יכ ,הלודג התיה הכוסה .(ךכס איבהל דחי

 תא תסנכה-תיבב וללפתהש רחאל חומשלו םועטל ,הכוסה לא אב להקה לכ היה הבאושה

 .תולעמה-ריש יקרפ
% 

 ינב ח"וח ולשכי אלש ידכ ,ןיבורעה תא קודבל ומצעב יבא ךלוה היה תבש-ברע לכב

 עורק בורעה היה ש"ע לכבש ,הפוקת התיה .ק"ש םויב תושרל תושרמ האצוה י"ע הרייעה

 תאז םישוע םייוגהש ובשחש ינפמ ,הרטשמל תונפל וסינ ףא ,ונקתל חרוט היה אבאו

 זיגרהל ידכ ,םתאנהל תאז םישוע םירטושה יכ ררבתה ףוסבל לבא ,םידוהיה תא רעצל ידכ

 .םידוהיה תא

7 

 :רפסמ היה (הינת) יקסבוצולז לארשי

 םידוהיה לע וליטהו ,םישרפ תגולפ םשארב ,םינלופה הרייעל וסנכנ 1919 תנשב;

 .רומח שנוע םהילע וליטי -- וקפסי אל םאבו ,לעוש-תלוביש לש הלודג תומכ איבהל

 ןיטקהל חילצה םנמאו ,הרזגה תא ולטביש שקבל םירצונה ידבכנמ דחא תיוולב ברה ךלה

 םינכשה ןיבש םיבוטה םגו האובתה תא ףסאו הרייעב רבע ומצעב ברה .הברהב הסכמה תא

 ."םיניערגה תגשהב אבאל ורזע םייוגה

 ןידדתיבה רדחב בשי אבאש ,ינרכוז .הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא היה הז

 -ןיצק סנכנ םואתפ .ןטק-תילטב בשוי ראשנו וליעמ תא טשפ םוחה ינפמו ,ארמגב דמלו

 ,ליעמה תא ודובכל שובלל םק ןיצקה תא הארשכו (יבלסאבורפ רמוכ ןב) הרטשמה

 ןה ,ליעמה תא שובלל ךל המל, :ול רמא ,וינפ תרדהמ םשרתה הארנה יפכש ןיצקה לבא

 *! הפי רתוי ךכ
 יב

 םידוהי ויה ,(תורוגא הרשע-שמח) דחא בוהזב ךוסכס לע םימעפל ,ןטק רבד לכ לע

 םינחרט לארשי ויהש דמלמ :וניתובר ורמאש ומכ ,ןיידתהל ןיד-תיבה רדחל אובל םיגהונ

 ברל םלשמ דחא לכש ,םידדצה לש תונעטה ירחא היה גוהנ .(12 ,'א םירבד ,י"שר) 'וכו

 םירקמב .(ןיד-קספ-ימד) החרט רכש חקול אבא היה אל בור פ"ע ךא ,החרט רכש

 ןפואבו עבתש םוכסה תא עבותל ףסכב םלשמ היה ,ןיד-קספ ימד שארמ שרוד היהש

 וסיכמ עבותל םלשמ היה ,םיינע ויה םינעוטהש םירקמב .הרתי תוניידתה ענומ היה הז

 םירבדו-ןיד םכמו ,ןמז הברה כ*כ יתחוורה טועפ םוכסב ,האיצמב יתיכז הנה ,ואר, :רמואו

 ."סעכו זגורו
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 ןמזב הנבה-יא התיהש וא ,הילע רכז אלש תיפסכ החטבה ריכזה והשימש הרק םא

 םירוביד םייקל ילבמ .םלשמו קנראה תא דימ איצומ אבא היה ,הפ-תטילפ וא ,ןתמו-אשמ

 וא תולאשב ליחתי יכ ,דאמ תקפקופמ העיבתהש וא ,םיטרפה ול םירוכז אל וליפא םא

 .עבותה דובכב הזב עגפי ירה ,תורהבהו םירוריב

 :תרפסמ (הרדחב) המת יתוחא

 דכ יל ןתנו ודיב וניבא יתוא חקל ,הנטק הדלי יתייהשכ ,'א םלועה תמחלמ ןמזב,

 תא םשל סינכהל יל רמאו םיבר םידליב תלפוטמ הינע החפשמ תיב דע יתא ךלה ,בלח

 ."היה אל םהל םא ,בלח תותשל ונחנא לכונ ךיא, :רמא הרזח ונתכלב .בלחה

% 

 תא לבקל יבא תמכסהו ןתמו-אשמה אלו םוקמה יוניש רבדב םיטרפה יל םירוכז אל

 .שדחה םוקמל רבעמה-ימי ינורכזב ועבקנ ךא ,קושיניבדב תונברה בתכ

 .החקרמכ הרייעה התיה ,תרחא תונבר לביק אבא יכ ,העידיה הצילבב הטשפתהשכ

 םישנאו תוריכשה תא ליפכהל וטילחה ,ותאיצי תא עונמל דציכ הצע סכטל וליחתה

 םע םיהדזמ םניאש הלא לש וליפא לכה ןוצר והזש םשיגדהב ,םוקמב ראשיש ושקבל ואב

 .הדעה לוהינב ברה

 יוב לכ ופסאתה ,םיטיהרהו םיצפחה תא תחקל קשינבדמ וחלשש תולגעה וסנכנשכ

 םנמאש ,םהל ריבסה אבא לבא .חכב וליפאו רבדה תא עונמל תחא הצעב םלוכ הצילב

 -ינבד ישנאמ תונברה בתכ תא לביקש ןויכמ לבא ,הישנאמו הצילבמ הדירפה ול םג השק

 .וב רוזחל לכי וניא ירה ,ברה-תיב רודיסב םיצמאמ ועיקשה םג םהו קוש

 תא ורמגשכו ,לכה זוראל וליחתה ,תולגעה-ילעבל והשמ הנואי אלש ,הרימש תחת

 ברה תא תוולל םלוכ ואב הרייעה ינב .תבכרב ונעסנ ונלוכ ונחנאו ,ךרדל ואצי הזיראה

 ירבד תא טטיצ הבו תיבבל השרדב ברה דרפנ םש ,תסנכה-תיבל להקה לכ רס ךרדבו

 לאומש) 'וכו יתחקל ימ רומחו ,יתחקל ימ רוש תא :ךלמל לואש ךלמוהשכ איבנה לאומש

 *ילש רומח לע ךלוה יתייה םהיכרצ יקסע לע, י"שר ירבד תא ףיסוה הזלו ('ד ביי ,יא

 יכ ,םלוכ ועדי יכ .ןיינעל ומיאתה םירבדה ,םעפה םג ןכ ,דימת ומכ .(םהמ יתחקל אלו)

 .תיספא התיה ותוריכשו שפנ-תוריסמב ותליהק תא תריש

 דע ונתחפשמו ברה תא -- ,םידליו םישנ ,םישנא -- להקה לכ הוויל תסנכה"תיבמ

 היה ברה ירה, :רמאו םאנ יקסבולוקוס והילא 'רו ,הכולהתה הבכעתה ןאכ ,הרייעל ץוחמ

 בזוע אוהשכ התעו ,הילוח ךותב הילוח ונתוא הרשקו ונלוכ תא הדחיאש בהזה-תרשרש

 םלוכ ודרפנ יכבב ."הב ונתוא ךניחש ךרדב ךלנ ,תאזה תודחאה לע ונלוכ אנ רומשנ ונתוא

 .שדחה םוקמב החלצה ולחיאו

 -חפשמו ברה לא שפנו בלב רושק היהש ,שמשה עיציא 'ר לע ונחכש הלומהה ךותב

 .והשמ ול הרק ןפ דאמ גאדומ היה אבאו להקה ןמ ורדעהב ונשגרה ונקחרתהשכ התעו ,ונת

 'ר םואתפ עיפוה ,דאמ םיגאדומ ונאשכ ,ןורקל תולעל ונדמעו ןאמעינ בכרה-תנחתל ונעגהשכ



 (קינדור) ריבא םהרבא 124

 הסינ אוה ."םולש, אל ףא ,ויפמ הלימ איצוהל לוכי וניאו קוניתכ חפייתמו הכוב עיציא

 ןולגעה םע התיבה בושל ותוא ונלדיש ונחנא לבא ,ונמע עוסנל ןורקה לא ונילא תולעל

 .ונתוא איבהש

 -בדמ הליהקה ידבכנ ונל וכיח הפ ,ןאקאינעב תנחתל ונעגהש דע תועש שולשכ ונעסנ

 ונחנאו םימעטמו ןיי ואיצוה ,ונדובכל הנחתב ורדיסש רוא אלמ תיבל ונסנכנ ונלוכ ,קשינ

 ינא רכוז .האנ החישו תודידי לש הריוואב ךורעה ןחלושל ביבסמ דחי םלוכ םע ונבשיתה

 אוהו הליפת-לעב םג היהש ,תסנכה-תיב יאבג ןוסרח לאומש 'ר טייחה תא וז הביסמב

 (ענראילאמסה) תפזה-תיב לעב לקנ'עי-ישוז םג םש וחכונ .םיבוסמה תא ברעה ולוקב םיענה

 החישל בייל-הירא 'ר םע דחיתה אבא .דועו דועו ,תחקרמה-תיב לעב לגור בייל-היראו

 ,הרקתה דע הנבנ רבכ יכ עומשל חמשו הפירשה ירחא שדחמ הנבנו ךלוהה ותיב ד"ע

 .בורקב רמגי ריהמה הינבה בצקבו

 (מ"ק 30-כ) קשינבד דע ןאקאינעבמ קחרמה תאו -- ונכרד ונכשמה רקובה תרחמל

 הרייע קרו ,םייוגה-ירפכו ןרוא-תורעי ןיב הרבע ךרדה .םיסוסל המותר הלגעב ונישע

 םינפל יכ ,ונל ורפיס .ךרדה עצמאב התיה קושיללוק המשו םידוהי תוחפשמ 20 לש הנטק

 .קשינבד תליהקל הפרטצה הרייעה מ"אל לבא ,בר םש וקיזחה

 ינורכזב תרחנ םהמ ,ברה ינפ לבקל ידכ קשינבדמ לגרב ואבש םידוהי ונשגפ הפ

 -בדמ םידחא םירטמוליקש ונל רפיס אוה .וילגרב לקו רומוה לעב ידוהי ,שמשה חספ 'ר

 : רמאו דאמ שגרתה אבאו ,םיאבל דובכ-רעש ומיקה םג םש ולוכ להקה ונל הכחמ קשינ

 הדובע-םוי םילטבמו ןילוחה ייחמ םילעתמ םיירפכ םייוג לש םי ךותב םירגה םידוהי;

 ארמכ; וב םירחוב בוטה םנוצרמ ,םייח םה היפ לעש הרותה גיצנל דובכ קולחל ידכ

 !?"דובעיש ךותב תוריחו תואמצע תאז ןיאה ,"ארתאד

 -צב ודמע םלוכ -- םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ -- הרייעה לכ ,השיגפה םוקמל ונעגה

 -- אנליווב ןיטשפא ש"ע תירבעה היסנמיגה תדימלת זא -- הירורב יתוחאש ינרוכז .אתוו

 .תירבעב המאנו הלגעב הדמע

 םויה רוא ךות ולוכ ראומ היהש ,תסנכה-תיב דע רשי הדובכה לכ הכישמה םשמ
 שרדו שדוקה-ןורא די לעש המבה לע אבא הלע תילט ףוטע .תדחוימ תויגיגח ףיסוה הזו

 אלא ,רכוז ינניא ןכתה תא .םוקמ ספא דע תיבה תא ואלימש הרייעה-ינב ינפב ותשרד תא

 המכסה תואל םהישאר םיענענמה םיעמושה לש םילהוצה םהינפ התע םידמוע יחור יניעלש

 .וירבדל

 ןהיכ םינש רשעל בורק .ודי ץוחלל להקה לכ ותוא ףיקה ,המבה לעמ יבא דרישכ

 .ןורחאה ומוי דע וז הליהקב יבא

5 

 םיסנכב ףתתשה ,תינויצה הדובעל ונמזמ שידקהו לודג ןויצ-בבוח היה ל"צז אבא

 .ויתואצרהמ תחאב ,ינרוכז .ותליהקב ינויצה ןויערה ןעמל הברה השעו ץראה ןינב ןעמל
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 ץלחנ ונחנא ,השמל ורמא ןבוארו דג ינב הנה; :הצילבב "יתדה ץולחה, ירבחל רמא

 וצלחת םא -- :םהל רמאו םהירבד ןקית ונבר-השמ לבא ...לארשי-ינב ינפל םישח

 ןכו השמ ונדמיל ךכ ,'ה םשב הנחמה ינפל רובעל ךירצ ץולחש ,ןאכמ ; המחלמל 'ה ינפל

 ".םויה םג גוהנל ונילע

 ויה םהמ םיברו ץראה ןינב ןויערל םירוסמו םינויצ רעונה-ינב לכ ויה הצילבב

 .לארשי-ץראל ולע ןכ-ירחאו תורשכהב

 -בדב נ"כהיב תוניפמ תחאב תודיחיב תירחש יתללפתהו יתדמע רשאכ ,םעפ ינרוכז

 כשוי ותוא יתאצמו הרק המ תוארל יתשגינ .יכבמ קונח יבא לוק ינזאל עיגה הנהו ,קשינ

 תא וניתובא ולעה דציכ תראתמה ,םירוכב תכסמב הנשמה תא ותיערמ ינב תא דמלמו

 ספירגא וליפא, ,תיבה-רהל ועיגהשכ ,םש תמייסמ הנשמהו ,ראפ בורב ק'מהיבל םירוכבה

 -עב וידימלת ותאו אבא הכב םיעוגעגו תושגרתה בורמ ."סנכנו ופיתכ לע לסה לטונ ךלמה

 םידורטה ,םירגובמ םישנא -- ,תאזה הנומתה יניע דגנל תדמוע םויה דעו ,םיתבה-יל

 .לארשי-ץראב רהוזה ימי לע םיעוגעג בורמ םיכוב ,םוי-םוי למעב

 ,לארשי-ץראב םיאצמנ ויאצאצמ קלחש הכזש ברה וקופיס תא אבא שיגדה דימת

 לצא אוה םישגמ וייחב ויתופיאשמ םישגה אל םדאש המש ,םירמוא םישנא, :ףיסומ היהו

 ותויהב דוע ןכא ."ולעי יאצאצש םישגהל יתיכז ךא לארשי-ץראל ימצע יתילע אל ;וינב

 ,דאמ וילע בוהא היהש המלש 'ר ויחא לצא לארשי-ץראב רקבל ןנכת ,וצרמו וחוכ בטימב

 -ןוישר לביק אוה .ונתחפשמ ינב לכ ,ץראב עקתשהל הלענ רוקיבהמ יבוש ירחא : רמאו

 שיגרה ןמז ותואב םיתניב ךא ,וז העיסנל ודיב ןכומ היה לכהו רייתכ לארשי-ץראל הסינכ

 הליג הז רוקיבב .ותואירב בצמ תא קודביש הנליווב דבש ר"ד אפורל תונפל טילחהו ערב

 .דוע אפרתה אל הנממש תראממה הלחמה תא ולצא אפורה

 םיחמומה ויה םש ,(הירטסוא) הניוול וניבא םע ועסנ הירורב יתוחאו ןרהא יחא

 םלוכו ,הרש יתוחאו המלש 'ר ידוד םהיתובקעב ואב כ"חא ,האופרה עדמב םילודגה

 םיחותינה רדחל ותוא וסינכה םנמא .וייח תא ליצהל מ"ע תושעל היה רשפא קרש המ ושע

 לש ובצמו הלחמה גוס לע בורקמ ודמעש רחאל והוחתינ אל םיאפורה לבא והומידרה ףאו

 וניא ךא דאמ לק היה חותינהש ,מ"חאל רמאו והוחתינ אלש ךכ לע עדי אל אוה .הלוחה

 .אפרתמשו ול בטוהש שיגרמ

 דרי ףא רדסה-לילב .קושינבדב ונתיבל הניוומ אבא רזח ג'צרת חספה גח תארקל

 תורמל .םעט םוש הב שיגרמ וניאש רמאו היורש הצמ תיזכ לכא ישוקב ,וילוח תטיממ

 רזוח היהו אירביש ותווקת תא דביא אל ,םויל-םוימ ורבגו וכלהש םילודגה םירוסיה

 .םלועה אוה הפיו האנ המכ :רמואו

 הרוהטה ותמשנ תא ריזחה ,םירהצב ק"שע ,ג"צרת ןויס ג"כבו םויל םוימ ךעד אוה

 .ה.ב.צ.נ.ת .וארובל



 ר ר
 א

 א ער

 ינש ,קינדור ףסוי ברה תב לש הרוקיב תעב (1920) הצילבב "קושה, תבחרב ושענ םימולצתה

 .הרייעב חראתהל לארשי-ץרא תבשותכ האבש ,םאר הרש 'בגה
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 (קינדור) ינולא הירורב

 רוביצה סע םתורעתהב ברהו תינבוה

 כ"ע .םיכרצנהו םילמעה לש םהייח קפוד תא שחו הרייעה ייחב הפי בלתשה ברה תיב

 .והוצירעהו והודביכ

 -- "הלזג, תאז וניכש יפכ ,םידחא םיכרצמ תריכמ לע תססובמ התיה ברה לש ותסנרפ

 ברהל ,רמאל ,(םירמש) ןווייה ,(תורנ) טכיל ,(חלמ) ץלאז ,(טפנ) עזַאג :לש תובת-ישאר

 .תבשה דובכל קר ,הלא םיכרצמ תריכמ לע "היסצנוק,ה התיה

 קר םירכומ ויה ונתיבבו ל"נהמ םידחא םיכרצמ תריכמ לע יבא רתיו בוטה ונוצרמ

 אלש הרייעב תיב היה אל .(הליהקה כ"בו ברה י"ע ועבקנ םיכרצמה יריחמ) םירמשו תורנ

 תונקל הרייעה יבשות לכ םיאב ויה עובשב 'ה םוי לכב ןכל ,תבשה דובכל תולח וב ופא

 .(תורנו) םירמשה תא

 םילודג םינבר תחפשמל רצנ ,ראות'תפי השא ,תינקדצה תינברה ,ל"ז ונמא

 ,'ה םוי לכב .ל"נה םיכרצמה תריכמב תקסוע התיה ,תורוד 36 לש תלשושב םימסרופמו

 רדחב ,דחוימ ןחלוש לע התרוחס תא האיצומ התיה ,תיבב השק הדובע-םוי ירחא ,רומאכ

 ,הז השעמב הפילחהל וצרש ,תיבה ישנא לע הכמס אל איה .הריכמב תקסועו ,תודימה-בר

 לכ םע החישב תסנכנ התיה הריכמה תעבש אלא ,ןוידפה תנטקה לש ששחמ ,הלילח ,אל

 אל ךכ לעו -- ובל תורצ תא הינפל הנתמ היה דחא לכו ,ויקסעו וינינעל תלאוש ,דחא

 םינפ-לא-םינפ השיגפל ,עובשב 'ה םויל וכיח הרייעה ינבמ םיבר .רתוול אמא התצר

 איה ךכ ידי:לע .היפמ הישותו דודע תולמ עומשלו התיבל אובל ולכויש ,תינברה םע

 ומליש םיטעמ קרו ,םיריחמה תא העבק ילאיצוסה םבצמ יפלו הרייעה-ינב לכ תא הריכה

 םיברלו (םשייבל אל ידכ) ילמס וא ןטק םולשת הלביק םיינעה ןמ .אלמה עובקה ריחמה תא

 השוע התיה איהו ,םולשת לכ אלל ,תבשה דובכל םינוש םיכרצמו חמק הפיסומ התיה םהמ

 .םדיצל םיחכונה אלו םילבקמה אל ךכב ושיגרי אלש ,סומנו טקטב ,הענצב תאז

 תא לבקל 'ה םויב האב אל תוכרצנהמ תחא םאו ,בוטה הנורכזב הנייטצה אמא

 אל ידכ ,התנמ תא תכרצנל איבהל םידליה דחא תא תחלוש ותרחמל התיה ,םיכרצמה

 אמא הנגריא ןכ ...םימעטמ לכו םיגדו רשב ילב -- תבשה תא ,הלילח ,הילע תיבשהל

 החפשמב ןוסא הרק םא .םיכרצנל תובדנ ףוסיאב הל תורזוע ויהש תוליעפ תוינקסע לש גוח

 תא תתתכמ המצעב אמא התיה ,הלגע-לעב לש וסוס לפנ וא ויסכנמ רחוס דרי ,יהשלכ

 התיה ןכ .החפשמה תא םקשל ידכ שורדה םוכסה תא תפסואו הרייעה ידימא ןיב הילגר

 הנוממ היה אוהש ,ךוניחו הרזע ,דעס לש תוירוביצה תולועפה לכב אבא דגנכ רזע אמא

 -תניל ,םילוח-רוקיב תרבחב ןוגכ ,הנומאב רוביצ-יכרצב קוסעל םירחא דדועמו םהילע

 .ידוסיה ירבעה רפסה-תיבו ח"מג תפוק ,קדצה
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 ןעמל הרייעב אבא לש ותלועפב תרתוכה תלוג ,יתעד יפל ,היה ןורחאה הז דסומ

 ןעמל ,הרייעב תועונתהו תוגלפמה לכל ס"היב ירעש תא חתפ אוה .ךוניחהו דומילה

 .רפסה-תיב ןינעל ןלוכ תא בריק ךכו םהיתולועפ תא -- םירועשה ירחא -- םש ולהני

 רודה תא ךנחל ,ומלוע תפקשה תא לֶטופל איצוהל לכוי ס"היב תרזעב יכ ,האר וחור ןוזחב

 שידקה וצרמו וחוכ לכ תא .םילענה ויתונורקע יפלו תיתדה וחור יפל ותדע לש ריעצה

 ימו) ,ךרצנ לכל םירפסו דומיל ירישכמ :תולודג ויה ויתואצוהש ,ס"היב לש וחותיפל

 .ב"ויכו ,ןינבה תקזחא ,םירומל תרוכשמ (? הרייעב ךרצנ היה אל

 ליעפהלו לועפל עדי -- וחוכ תא הארה אוהו ,ושאר לע התיה ס"היבל הגאדה לכ

 הרזע לביקו ותפקשהלו ויתונויערל םביהלה ,הקירמאב הרייעה יאצויל בתכ ,םינקסע

 .םהמ

 ידכ ,ס"היב לש דעוול ורחביי םהיגיצנש ולדתשה ,םיטסינומוקה וליפאו תוגלפמה לכ

 םיפירח תועד-יקוליחו םיחוכיו ויה םעפ אלו ,םידליה ךוניח לע העפשה םהל היהתש

 .ותפקשה יפל עירכהלו םיביריה ןיב רשפל ךרדה תא אבא אצמ דימת ךא .דאמ

 תא אוצמל עדי דימתו ,ההובג תידומילו תיגוגדפ המר לע דמע ס"היב יכ ,ןייצל שי

 אוצמל היה ךירצו ,החורל םיבורק םירומב התצר הגלפמ לכ ,םנמא .םימיאתמה םירומה

 ברהו ,םיינוליחה יניעב םגו םייתדה יניעב םג ןח ואשיש ,לכה ידי תאצל ועדיש ,םירומ

 היה אוה .דמעומה לש תיגוגדפהו תירסומה ותוישיא לע שגד תמושת ךותמ עירכמ היה

 ותלועפ .ס"היבב השענה לכ לע החוקפ התיה וניעו םירומה םע תועובק תוחיש םייקמ

 ,תודמעמהו תובכשה לכמ ,הצילב יבשות לכ ברקב רקיו דובכ ול התנקה רפסה-תיב ןעמל

 .דוע םניאו ודמשוה םבורש

 (קינדור) יקצומחב המת

 את מד-ברה תיבמ תודוזיפא

 יתייה .הצילב הרייעב ברל הנמתנ ,28 ןב ותויהב ,קינדור ףסוי 'ר 'גה ברה יבא

 אל וז תומשרתהו הבר דובכל הרייעה הכרעש םינפה-תלבקמ יתמשרתה ךא ,הנטק הדלי

 .ינורכזמ השמ

 (הרייעה ןמ םירטמוליק 10-כ) ןמיינ תבכרה-תנחת לא תושמשה-ןיב תועשב ונעגה

 ליבקהל לגרב ואצי ,לודג דעו ןטקמ ,הרייעה ישנא לכ .הלגעב עוסנל ונייה םיכירצ םשמו

 תאו הליגר הלגעב ונעסנ ,ינאו הרש יתוחא ,ל"ז ימא .ודיב רנ קיזחה דחא לכו ונינפ תא
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 הירחא ,הבכרמה השארב :ןיע-תביהרמ הכולהת תאז התיה ."הבכרמ,ב וכילוה ל"צז אבא

 .לגרב ךלוה להקה לכ -- ןביבסמו ןהירחאו הלגעה

 םיגשומה יפל "םיחוורמהו םיפיה, םיתבה דחאל ונתוא וסינכה ,הרייעל ונעגהשכ

 תיבב ףפוטצה בר להקו (טפנ לש תולודג תורוגמב םיראומ ויה םירדחה) םהה םימיה לש

 ןולחל דעבמ "טבמ ףוטחל,ו ץיצהל הצר דחא לכו החוורל םיחותפ ויה תונולחה .ץוחבו

 .(םיוסמ ןמזל רוגל ונראשנ תאזה הרידב)
 מ

 -- ויפ אצומו ברה-תיב ביבס םיבבוס ויה הרייעב םייטרפהו םיירוביצה םייחה לכ

 .ךנחמהו הרומה ,רשפמה ,ץעויה ,טפושה ,ןיידה היה אוה

 אמגרתהמ םועטלו חחושל ברה-תיב לא הרייעה ידבכנ םיאב ויה רופיכ-םוי ברע לכ

 םיבוסמ םיתבה-ילעב ויה הרות-תחמשב בירעמל החנמ ןיב .הז םויל דחוימ ןפואב הנכוהש

 הדהדהו ונתיבמ תעקוב התיה הרישה .הרות ירבד עומשלו הקיתמ ירבד םועטל ונתיבב

 תסנכה-תיבל םידוקירבו הכולהתב ל"צז יבא תא וליבוה ןכמ רחאל ,הרייעה תוצק לכב

 -תיבמ םעפה -- בירעמ תליפת רחא םג תינשנ התיה הנומתה התוא .תופקהב חומשל

 .הריש הפבו החמש בלב ,קלוד רנ ודיבשכ דחא לכ ,התיבה הרזח תסנכה

 בורק ,הלילב בור-יפ-לע םיטחוש ויה רקבה תא ,הרייעב היה אל םייחבטמ-תיב

 ונחנא ."הלאש,ב ברה לא םיאב דימ ויה האירה לע "הכרס, התלגתנשכ היהו ,תוצחל

 תא םיאיבמ ,םיבצקהו טחושה אב -- תיבב שער עמשנ םואתפו ןמזמ ונשי רבכ םידליה

 לכתסמ היה ל"צז אבא .ברה לש ויפ אצומל םיכחמו ןחלושה לע התוא םיחטוש ,האירה

 .קסופו *העד הרוי,ב ןייעמ ,הקדוב ,האירב
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 -לילב הז היה ,"עליישטאפ,ה הבנגנ םישנה תחאמ -- "עליישטאפ,ב השעמ ,ינרוכז

 -תאירק תא ובכע ,הבורקה תבשב !ושע המ .החוורל םיחותפ ויה תונולחה רשאכ ץיק

 ץפחה לע עידוי וא ריזחי הבינגה לע עדויה וא בנגהש ,"םרח, וזירכהו כ"היבב הרותה

 יתצצה ,הרות-ןידב קוסע היה אבאש תעב ,דחא ברע ,ןכמ רחאלש עובשב ,הנהו .בנגנש

 תזרכה ירחא ?הרק המ -- !"עליישטאפ,ה הנה :ינורגמ הטלפנ הקעצו ונתיב ןולח ךרד

 הלגתי ירה ,השאל ריזחהל -- השעי המו הבונגה הרוחסב קיזחהש שיאה להבנ "םרח,ה

 רזחות איהש ,ןוחטב ךות ,ברה תיב דיל "עליישטאפ,ה תא םישל רחב ןכל ,םיברב ומש

 .רבדה םוסריפ אלל השאל
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 הרייע-ןב וספת ,ונילא עיגה ינמרגה שלופהשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב

 ריעב ,ונתאמ הקוחר התיה תיאבצה הדקפמה .יאבצ טפשמ ול היה יופצו םייוסמ השעמב

 רמגהל לוכי אוה ,יאבצ טפשמ רמגי המב עדי ימו ,ףרוחה עצמא הפוקתהו ,קוטסילאיב
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 טייפ ,רעמורק גוד ןרהא רג קלאפ ןמלז הנוכמה עש'הי המלש ר ברה
 (+ולוהֶַאְמ ךלפ)

 אנריוובו ,קראהלאויאנכ , אייאנאראיי ריעב הרות "ידטיל ןיובהב ךנחתני ,ביל-ת דלונ
 2 ןהכה המלש 'רמ ,א"טילש ןיזאלאוומ אריפש לאפר 'ר = םינואגה תאמ האריהל ךמסנו
 מ"מה לז ןיועל חנ ריאמ | 'דמ | ,קרראהויאנמ = לד = ןייטשפע  לכימ = לאוחו 'רמ = ;אנלווימ

 'ר ןואגה תאמי 'אנליווד לבקתנ חינרת תנשב .,קסנימר .אירמה .א"טילש .ןיייואניכאר .רזעילא
 עב גיל ל"גה שטעילעב ריעב ברל הנמתנ בחו טכיהאמ ךלפ ןייינב רי

 3. 60. וקץא6ק5 ₪5תפווומיומ (\[ייודו דיי ויצס-.ו

 2. 2 אזטוהסת ו ו  לןאווו -
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 .קינדוה ויי ישי רב 2 ו י+ איז איל

 (אנליוו 0
 אנייאה טסוס הי ןיזא גיי = "יה .
 , םירשי  עזנמ םירותל .בארמ .ריעב הילרת .-.דלונ , 4- 4 . 6 2 = ןיי איוב | תג

 אנל₪ ןהכח המלש יר ,םיניגגה תוומ האלוחל די
 ,יקסייעשעניר השמ יד תפסו

 (טס לא יי 5

 ןיוויאניבאר שריה יבצ 'רֵמ | ,ל'צ
 .ל"צז הקראכא"ס ק"קד דיבאנה

 = 506 ₪ השעמל הכלה
 תאריחב ןנחתנ

 ,ל"צו אנייאקב ך-באגה
 0 ןיהט קהראראהד ר"באה ג"הלה תיכב

 רבחמ ארעה ד"בא "לבא םהרמא 'ר ג"חרה איה היה ., ברל .הנמחג ג"ס-ה קנשבו

 .םאר טיֿפד םישרחה תייגטמהב "םפרנש ,תיינשמ לש *ןתיא בא. רפש

 00685 ?ץההאאס א. ₪%תאטב (!!ווריו ורך וי 6ז חעחבגוופ

 !066| הטסחמוא ₪16]ו68 וא ווו װי ₪06" 5(  ויחוהה
 .*-05 הב באא <>

 יהטרעוו קחצי 'ר ברהכ המלש ןיעזבש - ברה רער
 (איברסב ךלפו

 ,ה"טרה ברח הנמתנ ,ה"ברת--רלינ

 ₪1. ם6קד:6ה5 ז. םסװתסקשו (ןג 6 !."ו

 560. טשסז1װס}וח טיי ב אא ו

 ,רעש םינאק ןוינ לאו יב םהראא לה יד

 לינה ףערנעב רועב עמל המשקל א

 ה6ןוהאפ !/עטאצסקפ ז. 06806 (16 =
 .גטזהזו טחוס2סי 86ח0סזצ שווא | וו אה.)

 יקי ר ליד יי
= (! = + 

= 4 )-- 

 "םש ילהא, רפסב קינדור ףסוי 'ר ברהו "אצילעב, לע
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 הרייעה ידבכנמ דחא דוע םע עסנו ומצע תא ןכסל אבא טילחה .תוומ ןיד-קספב םג

 ןכאו -- וליצהלו וררחשל -- ןודינה ןעמל שקבל ,קוטסילאיבל (? יקצנמק וא ץיבוקציא)

 .ותעיסנב חילצה

 םתוללותשה הרבע ,ןוטלשה תא וספת םינלופהשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא

 .תובכרהמ םוכילשהו םהינקז וטרמ ,םידוהיב וללעתה םה ,לובג לכ "םיקיצנאנזופ,ה לש

 הרייעבש רפסה-תיבל םירומ לבקל אנליוול תבכרב אבא עסנ םהה םימיה דחאב

 התיהש ,טשקב הדניה העסנ ותא דחי .הדיל תנחתב ,וילא םג ולפטנ "םיקי'צנאנזופ,ו

 רמשמ אבאל ןתנ אוהו םוקמה טנדנמוקל ךכ לע הרסמו הנחתב הדרי איה ,לייח-תשא

 .אנליוו דע יאבצ
% 

 "יחרזמה, לש םינוש םיסוניכב ףתתשה אוה .ותודלימ דוע בהלנ ינויצ היה אבא

 ותלחמ ללגב המשגתה אל הצרא עיגהל ותפיאש .ינרות-ינויצ ךוניח וידליל קינעהו

 אוהו ונוצר תעיבשל הצרא ונילע ונא .וידלי י"ע המשגוה וז הפיאש ךא ,תע-אלל ותריטפו

 אלו הלוגב ונמע תאושב ופסנ החפשמה"ינב .וז הדבועמ ונוצר תעיבש תא םיברב עיבמ היה

 .םשגתת לארשי-ץראב החפשמה לכ תא ץבקל אבא לש ושפנ תאשמש ,ךכל וניכז

 .חצנל ונמיע הרומש האושב ופסנש הלא לש םתמשנ אהת

 יי 0

 קינדור הליצ



 ןיול השמ ברה
 הינתנ לש הבר

 ל"קוצז צייט ןרהא 'ר ג"הרה

 ה"ב

 הבישיב ,םנמא .הצילבמ ל"ז ץייט ןרהא 'ר םסרופמה ןואגה ברה םע דחי יתדמל

 שמיש ל"צז ויבא םש ,קישינווזדב וירוה ירוגמ םש לע ,"רקשינווזד, ןרהא 'ר ול וארק

 .אתמד ברכ

 דמע ל"קוצז םייח-ץפחה לעב רשא ,תמסרופמה ןידר תבישיב ותא דחי יתדמל

 ,הב ודמל םירוחב תואמ שלשכ :תוכיאבו תומכב ,הרהז םצעב זא התיה הבישיה .השארב

 וליאש ,םרצוא היה 'ה תאריו םיקסופו ס"שב אלמ היה םסרכ רשא םייוליעו םינואג םהמ

 םהיתודמבו םתמכח ,םתרותב ונמע ימש תא םויה םיראפמ וללה ויה ,ונא וניכזו םה וכז

 ףרטה-תיח לש תואמטה םהינרופצמ ולצינש ,םהמ םיטעמה ברחה ידירש .תוימורתה

 ןואגה ומכ ,תונברהו הרותה םלועב ןושאר םוקמ םויה םיספות ,ש"מי םהיפתושו תיצאנה

 ודמלש והומכ םירחא דועו ,תירבה-תוצראב ןוטסוב לש הבר ,א"טילש יקציווס יכדרמ 'ר

 .ל"נה הבישיב זא

 -- ל"ז ןרהא 'ר רוחבה הבישיב דחוימ םוקמ ול עבק ,איהה רהוזה תפוקתב הנהו

 דחא וב וארו ,הלעמו ומכשמ דחא לעכ וילע ולכתסה םלוכו ,בלה תמיש תא ךשמ אוה

 תוכילה םיענ -- ,ותוימינפב ןהו ותוינוציחב ןה ,רדהו דוה רמא ולוכ יכ .דיתעב םיגיהנמה

 וירבד ,וחורב טולשל ילבמ זגרתהל םעפ ותוא יתיארש ,רכוז ינניא .חטובו טקש ,היה

 ויה חור ראשו תוליצא ,היה םינפ תרדה לעב .תעדה לוקישבו הבוט חורב דימת ורמאנ

 -ימינפה והנבמ היה ןכ ופוג הנבמכו ,יטלטא-קצומ ףוג לע םיבוטח םהו םהילע םיכוסנ

 ,ןקידו ןרדס ,ריוואב ופחר אל ,תודסוימו תוססובמ ויה םיקסופבו ס"שב ויתועידי .ינחורה

 .ויה וינפוא לע רבדו רבד לכ

 תניחבב ויתועוצקמ לכל וישרפמו ס"שב תופיקמהו תולודגה ויתועידי דבלמ ,הנהו

 יתיארשכ יתומשרתה התיה הלודג המ .תרדוסמו הבחר הלכשה םג ול הנק ,םירה רקועו יניס

 וראפ רתויב םיהובג םינויצ ,דובכ תרמוא הלוכ ולש תורגבה-תדועת תא הרקמב םעפ
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 התיה ותוישיא ,תחא המילש הביטחל ויהו דחי ולצא וגזמתה המכחהו הרותה .התוא

 יכ ךמצעל הבוט קיזחת לא הברה הרות תדמל םא, : תובא יקרפב ל"זח ירבד לש תומלגתה

 ,ויתוכילהבו ופוגב ,ושפנב םיעובט ויה ותא אשנש הלכשההו הרותה ,המכחה ."תרצונ ךכל

 ןב ,תובא סוחי ול היה ,םנמא .ומא ןטבמ דלונ אוה םתאו דחי ותא ורצונ הלא לכ וליאכ

 ,שכר הרותב ולמע תוכזב ול שכרש לודגה ינחורה ןעטמה םלוא ,האריו-הרות-ילודג םינברל

 .הלטב עדי אלו לודג ןדקש היה יכ

 ונבל לע הלע אל טעמכש ,הזב ךכ לכ ונייה םיעוקשו העד-הרוי אתורבחב ונדמל

 'ר .םכחהו יקבה ,ןדמלה ןרהא 'רל ץוחמ .םיישיאה םיטרפה לע ינשה תא דחא לואשל

 עדמהו המכחה תא הנק אוה הפיאו איהה הפוקתה דע לדג ךיא -- ריכמ ינניא רחא ןרהא

 .עדוי ינניא ,ךרד וזיאב ,ולש

 ץייט ןרהא 'ר ג"הרה

 ול רמא .(ב"ע ה"כ ףד ,ןטק דעומ תכסמ) ישא בר לע קופיק רב ירבד תא וילע דיגא

 תבהלש הלפנ םיזראב םא, אנימא ,ול רמא + תרמא יאמ אמוי אוהה ,קפיק רבל ישא בר

 התיה קופיק רב תנווכ םא :ןויע הכירצ תאזה הצילמה הרואכל ."ריק יבוזא ושעי המ

 ףרצל ילבמ ,ודבל בוזאה תא ריכזהל היה קיפסמ ,ךומנלו הובגל למסה תא קר אוצמל

 ,ךומנל הובג ןיב קר אל לדבהה תא אוצמל ןווכתה רקיעב קופיק רבש ,הארנכ .ריקל ותוא

 יכ ,יממ הובג ימ זראל בוזאה ןיב ןיחבהל השק םימעפל יכ ,הובגל הובג ןיב םג אלא
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 הובג ךורע ןיאל היהי בוזאה ירה ,םיקחש ידרגמ לש הובג ריק לע לדג בוזאהש הרקמב

 דצמ ,ומצע דצמ אוה זראה לש הבוגה :םהיניב ידוסי לדבה שי םלוא .זראהמ רתוי

 ריקש הרקמב קרו ךומנ אוה ומצע דצמש ,בוזאה ןכ אל ,תודחוימה תויאמצעה ויתולוגס

 ינפ לע ישא בר לש ונורתי תא רידגהל קופיק רב הצר הזב אשנתמ אוה וב ךמות הובג

 חתפמו דיקפתה תוכזב ,רמולכ ,ריקה תוכזב קר םייחב אשנתהל וחילצהש ,םילודגה ראש

 .םקלחב הרקמב ולפנש םייחה

 תניחבב היה אוה .ל"צז ץייט ןרהא 'ר ןואגה ברהל רתויב םימיאתמ הלאה םירבדה

 ,המכחבו הרותב ולמעו המוצעה ותדיקש תוכזב ,ולש רואב הנרק ותומד ,וכותמ חמצש זרא

 וילעו חצנה םתוחב םימותח תומדא ילע םירצקה וייח ןכל .םיאנתה לכבו םיבצמה לכב

 ןאכל אבש ימ ירשא, םיימשמ עמשש עשוהי 'רד הירב ףסוי בר ירבד תא רידגהל לכונ

 .ודבל אוה וחוכב הנק ולוכ תא ול שכרש דומלתה לכ ,רמולכ .*ודיב ודומלתו

 הלע רשאכ דבכנ םוקמ ול הנק תונברה םלועב םגש אלפ ןיא ןכלו ,ןרהא 'ר היה הזכ

 לכ יכ ,םירבדמה ישארמ היהו הביבסהו קישינווזד לש תונברה אסכ לע ומצעב תבשל

 .אערא עלבד ארפוש יאה לע לבח .ול ויה גיהנמל תושורדה תולוגסה

 םירשעה תונשב הרייעה ינבמ



 ןימרק חרז

 םיוקי םירוהל המשנ-רנ

 םתייתנ (הפוא) ויבאמ .1884 תנשב דלונ ,ל"ז ןימרק לאומש-בקעי 'רב םהרבא 'ר יבא

 .הרובד הרוכבה ותוחא לעו ומא לע לפנ החפשמה תסנרפו וכוניח לוע לכ זא ,ריעצ ליגב

 ויבר ידידלע ץלמוה הזכ רותבו דואמ ינורשכ דליכ יבא טלבתה "רדח,ה ליגב רבכ

 םייללכה וידומילב ךישמה ,יהשלכ הרזע אלל ,ומצע תוחוכב .םידומילב ךישמהל וירומו

 .חקור השענ ויתונורשכלו ותדמתהל תודוהו

 תחקרמה-תיב תא רכמ אוה ,ל"ז יקסנומסיו המלש רמ זא היה הצילבב קיתווה חקורה

 תא כ"חא בזעו םיסכנ-ריתע היהש ,ל"ז יקסבוניסאי עושוהי 'ר םע תופתושב ל"ז יבאל

 אפור ללכ היה אלשכ ,םהה םינמזבו ,הרייעב ידיחיה חקורה יבא ראשנ ךכ .הצילב

 ,אפור םג אלא חקור קר אל הרייעה חקור היה ,הדיל ריעב קר אלא הבורקה הביבסב

 .ןמאנ יתחפשמ ץעוי ףאו רנירטו

 ידידלע ,חוטב תווממ תומהבו םישנא ליצה דציכ ,רפסמ היה ל"ז יבאש ,ינרוכז

 ..טושפה ןויגהה יפל .םוקמב-וב איצמהש ,קזב-תולועפ

 ,החרזמ ודדנו הצילב תא ובזע הרייעה-יבשות בורשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב

 תפיגמ ןמזב ותרזעב טלבתה דחוימב .םלוכל םיגאודה-שארל ךפהו הרייעב ל"ז יבא ראשנ

 הרומת-אלל תושפנ תלצהל הלילו-םוי דבעו ,הביבסה לכב הררשש ,ערילוחהו סופיטה

 .יהשלכ

 -- .א.ז "רעייטשראפסטמא,ל םדי לע הנמתנ ,1915 תנשב םינמרגה שוביכ ירחא

 ןעמל שוביכה-תונוטלש לצא רשוי-ץילמה השענ הז ודיקפת ףקותבו ,רוזיאה לכ ביצנ

 .םידוהיה לכ

 םידדוש דצמ תויולפנתה לש ןמזב ןכל ,ותוא הבהאו הדביכ תירצונה היסולכואה םג

 ויהש תופורתהמ רכינ קלח זא ודדשש תורמל ,ותחפשמבו וב הערל ועגפ אל ,הרייעה לע

 ונגה םיימוקמה םייוגה ,1918--1920 םינשב ןוטלשה-יפוליח ןמזב םג .תחקרמה-תיבב

 .ותחפשמ לעו וילע

135 



 ןימרק חרז 136

 קודולו'זמ -- ןימרק תיבמ איה ףא ,הכלמ תרמ ימא םע יבא ןתחתה 1916 תנשב

 ("רעוואדלאה רעד,) ןימרק דיוד 'ר ,ימא דצמ יבס .(דואמ םיקוחר החפשמ-יבורק ויה םה)

 ימא הרמג ,הנתחתהש ינפל .הביבסה לכב חילצמ רחוסכו גלפומ ןדמלכ עודי היה ,ל"צז

 יבאל הברה הרזע ןכאו "חקורל-תרזוע, ראותב האשנ ,הסידואב םיחקור-ירזועל סרוק

 .תחקרמה-תיבב

 ןימרק םהרבאו הכלמ

 .בקעי רוכבה יחא דלונ 1917 תנשב

 ךשמב יבא רסמתה ,ינלופה ןוטלשה םקוהשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ רמג ירחא

 רפסה-תיב ןעמל דעווב רקיעב ,הרייעב םייחה יביתנ לכב תירוביצה הדובעל הפוקתה לכ

 דסונשכ .(םניח-יצחב וא םניחב םיכרצנל תופורת ןתונ היה) םילוח-רוקיב תרבחבו

 דעסה-ןיצקכ תונוטלשה ידי:לע הנמתנ ןכו ,ןושארה האישנ אוה היה םיאבכה ןוגריא

 תימוקמה הצעומה ירבחמ דחא היהו ("ינשטעלָאפס-ןוקעיפָא) רוזיאה תייסולכוא לכ לש

 הליהקה הנגראתה ,תוידוהי תוליהק ןגראל תונוטלשה םעטמ הדוקפה האצישכ .("אנימג;)

 היה זוחמה תליהקב הצילב לש הגיצנ .הדיל תליהק לא החפסנ ונתרייעו הדיל זוחמ לש

 : רתיה ןיב ולעפ הב ,תימוקמ הליהק הנגראתה הרייעב ךא ,ל"ז ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר

 לארשי ,ל"ז יקסנ'זור םירפא ,ל"ז יקצנימק חנ"םייח ,ל"ז יקסבוניסאי המלש ,ל"ז יבא

 .ל"ז ץיבלסוי ןמלז ,ל"ז יקסבוצולז
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 לע דיפקהו יתד ידוהי יבא היה ("ישפוח,ל בשחנש עוצקמ) חקור ותויה תורמל

 הביתה ינפל רובעל בהאו םויב םימעפ 3 ללפתה ומצע אוה .ונתיבב םייתרוסמה םיגהנמה

 .(רוביצ-חילש היה "םיארונה םימיב, וליפאו ברע לוק ול היה)

 ערב שיגרה ,ינוריעה ?קושה-םוי, רמגב ,(4.4.1933) ג"צרת ןסינב 'ט ,יעיבר םויב

 -- וליעוה אל ויצמאמ ךא ,וליצהל הסינ קעזוהש אפורה .הזחב םיקזח םיבאכ לביקו

 ,הרייעה ינב לכ לעו ותחפשמ לע הלפנ דבכ לבא .הרהטב ותמשנ האצי העש יצחכ רובעב

 .םימלוע-תחונמל והוויל בר דובכבו ,םיתבה-ילעבמ המכו הרייעה בר והודיפסה ותיוולהב

 הכישמה ןכו ,(יארחא חקור רכשנ התרזעל) תחקרמה-תיב תלהנהב הכישמה ימא

 .ונכוניח ךשמהל הגאדו התמשנ ימינ לכב יחאלו יל רסמתהל

 אלל הראשנ ימא) .הרייעה יתב בור םע דחי ונתיב ףרשנ ,היינשה םלועה-תמחלמב

 ידוהי לע רפוכ-סמ םינמרגה וליטה רשאכ .(הרובד יתדוד לא רוגל הרבעו גג-תרוק

 הרסמו היתונוכסח תא ימא האיבה ,שפנ-םחצרל ומייאש הבורע-ינב 25 ורצעו הרייעה

 .םירוצעה תא תודפל ידכ ,יקסבו'צולז לארשיל םתוא

 לא .קודולו'ז התדלוה-תרייעל ימא הרבע ,הצילב ידוהי שוריג לע הדוקפה תאצב

 .(9.5.1942) ב"שת רייא ב"כב קודולו'ז ידוהי לכ םע התפסנ םשו ,הינוס התוחא

 .םייחה רורצב הרורצ יריקי-ירוה לש םהיתומשנ אהת

 הצילבב הרוקיב תעב ,יקצנימק תימלוש :לאמשמ

 -נומסיו םהרבא חקורה ; לארשי-ץרא תבשותכ (1938)

 .ןימרק הכלמ ; יקס



 \ציבוקציא חרז

 ל''ז ציבוקציא ףסוי-לאומש 'ר יבא תיב רכזל

 ףסוי-לאומש 'ר יבא לש וז קפס-אלל התיה ונתרייעב רתויב תוטלובה תויומדה תחא

 .תובישי ישארו םימכח ידימלת לש החפשמב ,םינולסב 1887 תנשב דלונ אוה .ץיבוקציא

 ,תונברל ךמסוהו .קודרהבנו הקדובולס תובישיב דמל ,החפשמה-תרוסמ חורב ךוניח לביק

 .ךכב קסע אל ךא

 ונב םהיאושנ רחאלו ,1910 תנשב ,טרפלא לטיג תרמ םינולס תב השיאל אשנ אוה

 התיה איה .שפנ-תנידעו תישעמ ,תיחקפ דאמ השיא התיה לטיג תרמ .הצילבב םתיב

 .הלעב רסמתה הילא הפנעה תירוביצה הדובעה לכל הרוסמו הנמאנ הפתוש

 י"ע כ"חאו רוטיק י"ע הליחת הענתוהש ,חמק-תנחט ףסוי-לאומש יבא םיקה הצילבב

 תילכלכה התוחתפתהל הברה המרת .הרייעל םייח חור הסינכה וז הנחט .רוטרנג-רוטומ

 .םיטעמה הרייעה ידימאמ דחא לש דמעמה תא הלעבל הקינעהו

 כ"פעא ,הלילו-םמוי ותוא וקיסעה רחסמהו הנחטה ,ףסוי-לאומש יבא היה דורט שיא

 -תיב לש ס"ש תרבחב םירועש ןתנ ףאו םוי:םוי ארמג ףד ומצעב דומלל ןמז אצמ

 םיירוביצה תודסומה לכ תמקהלו ךוניחה ינינעל וצרמו ודואמ לכב רסמתה ןכ .תסנכה

 אוהו ,וינפב אבוה ךוסכסו ביר לכ .ותצעו ותמכסה אלל הרייעב רבד השענ אלו ,הרייעב

 .םהינש ןוצר-תעיבשל םידדצה ןיב רשפמ היה ותוחקיפ בורב

 יתד ךוניח ןתנ וידלילו ,ןמזה חורו תוקידאה ןיב רשגל עדי ,שיאה היה םדקתמ

 ,ורגבתהו םידליה ולדג רשאכ .םיינוכית רפס-יתבב דומלל םתוא חלש ףאו יללכו

 המיענה הריוואל תודוה הז תיבל םיאב ויהש ,הרייעה יריעצל סוניכ-םוקמל םתיב ךפה

 .תיבה ירד וב ורשה רשא

 הילעה התיה הינב בור לש םתפיאשו תונויצה חור ירודח םלוכ ויה הצילב יבשות

 תויחלו תולעל היה ונוצר םגו הלא תויעבל רע היה ףסוי-לאומש יבא .לארשי-ץראל

 .לארשי-ץראב

 י"ע הנחטה המרחוה זא ,הנושארה תימלועה המחלמה ןמזב והודקפ תובר תואלת
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 םיכרצנל רוזעל ןכו החפשמה תא סנרפל תורוקמ שפחל ץלאנ אוה ,םישבוכה תונוטלש

 תונבל ךירצ היהו הנחטה תא תופירש יתש וסרה רתוי רחואמ .לכ רסוחב וראשנש םירחא

 .וללה םיישקה לכ לע רבגתהל ףסוי-לאומש יבא חילצה ברה וצרמב .שדחמ לכה

 ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר

 ,ותשא תא האושב דביא ךכו היסורל דדנו ותחפשממ קתונ ,הינשה םלועה-תמחלמב

 .וינב ינשו ותב

 המשגתה לארשי-ץראב תויחל ושפנ תאשמ ,הלוחו ץוצר הצרא עיגה 1947 תנשב

 יח רזעילא רוכבה ונבש הווקתה ובלב ןיידע הננק ןאכ ותויהב .םימי ךרואל אל ךא

 .ףפורה ותואירב בצמ לע דאמ העיפשהו השק וב העגפ ותומ לע העידיהו

 תפסונ החמש .תוחפשמ םש ומיקהש ונבו ותבמ תחנ הוורו הרדחב ררוגתה אוה

 והוריכה ,הרדחב היהש רצקה ןמזה ךשמב .לארשי-תנידמ לש תואמצעה תזרכה ול המרג

 .תימוקמה תיתדה הצעומב רבחכ רחבנ אוהו ,והובהאו והודביכ ,םיבר

 .ארובל ותמשנ בישה 1954 סרמב

 תליהקמ םירוהטהו םישודקה ונריע-ינב לכ לש םרכז םע דחי ונתיא רומש ורכז אהי

 .הרקוהבו תוריסמב -- ויתונש בטימ תא השעו ותיב תא הנב םכותבש ,הצילב
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 םג אלא רזעילא יל היה חא קר אל יכ .ל"ז רזעילא יחאל דחוימ ןויצ ןאכ ףיסואו

 .שפנ-דידיו רבח

 ןהו הצילבב ימוקמה רפסה תיבב ןה ונדמל דחי לבא ינממ לודג היה הנשב קר

 .תיבל ץוחמ ןוכיתה רפסה תיבב

 התיה ושפנ תאשמ ,היה בהלנ ינויצ .הפ לעבו בתכב אטבתהל עדי ,היה רשכומ

 אוה .תונותעב ומסרפתהש םיברה וירמאמבו וימואנב ארוק היה ץראה תבהאלו ,ץראה

 .םינפאיה דגנ ברקה הדשב ,היסורב ותוא אצמ תומה לבא םיצאנה ינרופצמ םנמא לצינ

 היה ותומ .וילע םתוואג לכו שפנ והובהאש ,אבאבו ותוחאב ,יב תושק עגפ ותומ

 ,ינחוטב .המואל תישרוש הקיזב םעבטמ ונוחנש ותומכ םיריעצה םיבר אל יכ ,המואל ןדבא

 ןאכ םג טילבמ יאדו היה ,לארשי תנידמב וייח תא ךישמהל הכז וליא ,רזעילא יחא יכ

 הוואגב תאז טילבהש יפכ ,תובאה ץראל תדקויה ותבהא תאו ינויצה לעפמל ושפנ טהל תא

 .ונתרייע הצילבב םלע ונדועב תימואל

 יאצילבה רעונה ינב לש שודקה םרכז םע דחא רורצב רומש רזעילא יחא לש ורכז אהי

 .הב תויחל וכז אלו לארשי-תנידמ לע ומלח רשא

 ץיבוקציא רזעילא
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 ציבלסוי םייח

 התחירפ תפוקתב ונתרייע

 .םימלועל הארנכ העקש ,ןמינ רהנה די לע תנכושה הנטקה תידוהיה הרייעה ,הצילב

 םיתבה לע םיטעמה היתובוחר -- התרוצ הארמ טורח ינורכזב םלוא .דוע תמייק הנניא

 יתדלונ הב הרייעה .תודחוימ תויומדו תודסומה .היבשות:הישנא םג יל םירוכז .םהלש

 הלודגה תידוהיה הידגרטל דע יתייה יכ ,חצנל ינורכזב ראשת ,תווצמה ליג דע יתלדגו

 .ילש הרייעה ןברוחל דע יתייה !!הלודגה האושה -- איהו ,ילש רודב

 םיכמסמ וראשנ אל .םויה דע רורב אל הז רבד ?אוה חוקל ןינמ הצילב הרייעה םש

 הירוטסיהב יל היהש דחא רועיש רוכז יל יכ םא .םשה לש ורוקמ לע ודיעיש םיירוטסיה

 תיאטיל הכיסנ -- אוה םשה רוקמ יכ ונל רפיס להנמהו ,ינלופה רפסה-תיבב ,הרייעה לע

 ,רוזיאב אטיל תוכיסנ תטילש ןמזב ,םינש תואמ ינפל הרייעה תא הדסיש הצילב םשב

 .םינוירוטסיהה ןיב תועד-יקוליח וררש ןכלו ,תורחא תורבס םג ויה .ןימידג טילשה ימיב

 יפלא הזמ םימרוז םיכזה וימימש ןמינ לודגה רהנה לש ופוח לע תנכוש הצילב

 אשדה-ירכ ,הרישעה היחמצה .הפיה םפונב םיאלפומ ויפוחו ,הז רהנ אוה רדהנ .םינש

 יתותובעה ןרואה-יצע תושרוחה ךותב רתתסמ רשא יחה םלועה ,םיכוראה ויפוח ךרואל

 .תומדאה-ילע ןדע-ןגל םוקמה תא םיכפוה הלא לכ -- םיקוריה תודשה

 -יפימ םינהנ ויה רשא םישפונו םיצחרתמ קקוש ףוחה היה םיטהולה ץייקה ימיב

 .רדהנה עבטהו ףונה

 םינמזבש איה הרעשההו ןמינהמ םירטמוליק ינשכ תקחורמ התיה המצע הרייעה

 םיבשותה לש הסנרפה-רוקמ היה רהנהו תויה ,הדוסיי לש הביסה תאז התיה םימודק

 .הביבסה ירפכל הרובחתדוק שמיש םגו

 ויה היתוגגו ץעמ םייונב הצילב לש היתב ויה ,הז רוזיאב תונטקה תורייעה לככ

 תויונחהו קושה בוחר היה הרייעה לש זכרמה .הרייעב ויה ןבא-יתב דואמ טעמ .שק םיסוכמ

 .תסנכה"תיב בוחר ןכו

 םייתוברתה םייחה וליאו קושה בוחר ביבס םיזכרתמ ויה םיירודיבהו םיירחסמה םייחה
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 ,םידוהיב םיסלכואמ ויה םייזכרמה תובוחרה .(סאג-ףיוהלוש) תסנכה-תיב לש בוחרב --

 .("סינ'צשימ,) םיילותק-םירצונ םיבשוימ ויה םיינוציקה תובוחרה וליאו

 וקסע םירצונה וליאו .הכאלמו רחסמ :התיה םידוהיה לש םתוקסעתהש רבדה יעבט

 .תורחא תוכאלמו גייד ,תואלקחב

 -יתבו ,תודעסמ ,תויונח ויה וידדצ ינשמ .םירחאמ רתוי בחר היה קושה בוחר

 עובש ידמ 'ד ימיב םיעיגמ ויהש םיירפכה לש תולגעל הינח-םוקמ היה םג םש .הכאלמ

 תויונחב םהל םיצוחנה םהיכרצמ תא תונקל ידכו תיאלקחה םתרצות תא רוכמל ידכ

 .ינוציחה והארמב ןווגמ היהש םיירפכ ןומה תקקוש התיה קושה-תבחר .תוידוהיה

 האצמנ תוסומעה םהיתולגע לעו תינוגססה םתשובלתב הרייעל םיאב ויה םירכאה

 .םיניקת יד ויה םידוהיהו םירצונה םירכאה ןיב םיסחיה .תיאלקחה םתרוחס

 ןכש םש .םידוהיל םיכיישה םייתוברתה תודסומה בורל ויה תסנכה-תיב בוחרב

 תפוק תיב ,ידוהיה קנבה ,הירפסה ,"ברוח, ירבעה רפסה תיב ,ןשיה תסנכה-תיב

 ורבעמ .ימוקמה ןורטאיתה ליבשב תועפוהל שמיש רשא "שא-יבכמ, ךסומ ,דסח-תולימג

 לע רמוכה-תיבו תילותקה היסנכה ,יממעה ינלופה רפסה-תיב :ונכש בוחרה לש ינשה

 םייק היה .(הנימגה) תימוקמה הצעומה תיב -- םוקמה תבריקבו הרטשמה-תיב ;הדי

 .ראד-תיבו הינכרצ ,םירכיאה קנב ,ינלופ םע-תיב םג

 ץיבונמלק לסיז לש חורה-תנחט
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 -תנחט :םידוהיל תכייש התיה הבורו ןיפנא-ריעזב הישעת הליעפ םג התיה הצילבב

 -תקירסל תשורח-תיב ,חור-תנחט ,הביבסהמ םירכאה תושרל הדמעש תיטמוטוא חמק

 היסולכואה תסנרפ .םירחא םינטק הכאלמ יתב ,תוירגנ ,רמצל העבצמ ,םישבכ-רמצ

 הכימת אלל המצע תוחוכב הסנרפתה החפשמ לכ םלוא .תעפושמ התיה אל תידוהיה

 הלהקהו דאמ דורי היה ילכלכה ןבצמ רשא תודחא תוחפשמ םג ויהש ןבומכ .ץוחבמ

 .םיכרד ינימ לכב ןהל רוזעל הגאד

 תמייקמ התיה הלהקה .תימוקמה הלהקה דעוב םינגרואמ ויה םייתלהקה םייחה

 ,תסנכה-תיב :ויה התוסח תחת .תידוהיה היסולכואה ליבשב םיינויחה םיתורשה תא

 .קנבהו דסח-תולימג-תפוק ,הטיחשה ,תונברה ,ירבעה-רפסה-תיב

 .הביבסב םיקיתעה ןמ היה תסנכה-תיב ןינב

 -ןורא .עונצו טושפ -- וטוהיר .ןימוידתקיתע הרוצ יפל דחוימ היה ותיינב ןונגס

 200 תב ,הקיתע הכונח-תרונמ היוצמ התיה תסנכה-תיבב .םיקיתע -- המיבהו שדוקה

 ל"צז ןייפ יתבש 'ר ברה .תותבשו ,םידעומ ,םיגחב הלפתל ףסאתמ היה בר להק .הנש

 לע הקזח העפשה עיפשה ויתושרדב .קהבומ ןשרדו םכח"דימלת ,האלפומ תומד היה

 .ויניזאמ להק

 הטפש 'ר שישיה הלפתה-לעב תסנכה-תיבב ללפתמ היה "םיארונה םימיה,ו גח ימיב

 .הלענ תוקיבדל םיללפתמה תא ואיבה םילסלוסמה וינוגינו ברעה ולוק רשא ןמפיוק

 אבחנ .לודג םכח-דימלת היה םג אוה .שישיה ןמחנ יבר היה וינעו קידצ ידוהי

 ויתועידי לע םגו ,ותקדצ לע הרייעב וכלהתה תואלפומ תודגאו שיאה היה םילכה לא

 אצמהל היה לודג דובכ .ירירעו דומלג יח אוה תונורחאה ויתונשב .תורז תופשב

 .ותציחמב

 גחה ימיב םתוחכונ .הרייעה ידבכנ לש הרושה התיה ,ברה דיל ,תסנכה-תיב חרזמב

 ועפשוה וז הריוואמ .חור תוממורתה לש הריווא םלוכ לע הרשמ התיה תותבשבו

 .םיריעצה םירענה דחוימב

 עיפומ היה דחא לכ .המיענ תיבבל הריווא הרייעב תררוש התיה תבשו גח םויב

 םייתחפשמה םירוקיבה .גח ידגב םישובל םלוכ םהשכ .הליפתל ,תסנכה-תיבל וידלי םע

 .תדחוימ היוח וויה ,ןמינה דיל ,ץירפה לש ותזוחאל תבש לש םילויטהו

 הכולהתב ותוא הוולמו הרייעה ברל דובכ קלוח לודג להק היה הרות-תחמש גח ברעב

 הרייעב תויתרוסמה תופקהה .תסנכה-תיבל דעו ותיבמ םירישבו םידוקרב .תיתרוסמ

 .ןיע ביהרמ הזחמ ויה

 םע תובוחרה ינפ לע םיצר ויה םידליה .הרייעב חמש םוי היה אוה ףא םירופ

 ,םיבשותה תותלד לע םיקפדתמ ויה ("רעליפש םירופ,) "םירופ-ינקחש,ו תונמ-יחולשמ

 .הלענ הרטמל םיפסכ ףוסאל ידכ
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 ושדקוה םהיתוסנכהש םיפשנו תוביסמ בורל םימייקתמ ויה הכונחו-םירופ-יברעב

 .הקדצ תורטמל -- וא ,רחא וא הז דסומ תקזחהל

 םלועה תחמלמ ינפל תונורחאה םינשב דאמ וחתפתה הרייעב םייתוברתה םייחה

 .לודג היה תוברת תודסומ ןומימב ךרוצה .הינשה

 .טרופסל ,המרדל םיגוח ונגראתה .םידומילל ןוצר רודח היהו עדייל אמצ היה רעונה

 -תיתוברת הריוא ורשה הלאה תולועפה .הירפס החתפנ ,תוינויצדרעונ-תועונת וחתפתה

 .הרייעה ינב לע תיתרבח

 אלולש ,קפס לש לצ יבלב ןיא .תוכילה-םיענו ,דאמ רשכומ רעונב הכרבתה הצילב

 תרכנש םעל םינמאנו םילוגד םינב וכותמ םיחמוצ ויה ,ונילע הדריש הארונה האושה

 .שילשב

 .חצנ ונתרייע ינב יבוט לש םרכז אהי

 יקסנדורג בד

 (1934 .1914) םידוהי לש תולועפו םידוהיב תוערפ

 הנושארה םלועה-תמחלמ צורפ םע

 לש תוניצסה ,םיאולמה-ליח לש סויגה :רתויב זע םשורה היה 11 ליגב דלי רובע

 תיגארטה הדירפה תא ינא רכוז םויכ דוע .תויחאו םיחאמ ,םידליו םישנמ ,םירוהמ תודירפ

 הינרופיצב הזחאנ .םלועל דוע ותוא הארת אלש השח וליאכש ,ותשאו לקמ בקעי ןב השמ ןיב

 הלעב ,ןכא .הלגעה ןיבו הניב דירפהל ללכ ולכי אלו המוקממ הזז הלחה וזשכ הלגעב

 .איהה המחלמב ולפנש םינושארה תונברקה ןיב היה

 םיבתכמה וקלוחיש דע ,םיברעב ,ראודה-תיב דיל רותב הדימעה הז ירחא ינרוכז

 וכיח אלש וא אבצב םיבורק םהל ויה אלש ולא וליפא םיפסאתמ ויה .תיזחהמ ועיגהש

 ולא לש תוהמאהו םישנה תופסאתמ ויה ישימחו ינש םוי לכב כ*כ .אוהש יממ בתכמל ללכ

 םירבקה לע תוחטתשמו ,רמ יכבב ,תורבקה-תיבל ךרדב דחי תודעוצ ,המחלמל וסייוגש

 .םהינבו םהילעב לע םימחר שקבל
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 םיימוקמ םיערופו ינמרג שוביכ

 רסוחמ םלוכ ולבס (1918--1915) םינש שולש ךשמב .ינמרגה שוביכה לחה 1915"ב

 םישבולו ץע-תוילוסב םיילענ םילעונ ,רצ םחל םילכוא ונייה .השבלהו הלענה ,הנוזת

 .םיקש-תוצלוחו טנזרב-יסנכמ

 לע .םירפכבו תורעיב ונגראתהש ,םיחצור לש תויפונכמ דחפה ונילע לפנ 1917-ב

 םיתב לע דחא הלילב לפנתהל םיחצורה וזיעה ,הרייעב הירמרדנ'זו ינמרג רמשמ היהש ףא

 לש םהיתבב ודדשו ,הרייעה ידבכנמ ,ל"ז יקסבוניסי עשוהי תא וחצר ,הרייעה זכרמב

 .והילא לקמו קיזייא-םהרבא קיצנרב תוחפשמה

 הנגהב ןגראתהל ונקפסה םרטב ,הביבסה תא םינמרגה ובזעש רחאל יעיברה םויב

 םינייוזמ שיא 200-כ הרייעה לע םואתפ ולפנתה ,(םיחדקא 4 כ"הסב ונל ויה) תימצע

 .(דידינומיר 2-ו חדקא ,םירודכ לש הלודג תומכ םע שידח הבור היה דחא לכל) בטיה

 תריש אוה ךא ,ונלש הנגהב רבח וליאכ היהש ,יקציבדול םשב ירצונ הרייעב זא היה

 אלא הירי-תנוכמ םוש הרייעב ןיאש) ונלש קשנה לע םיטרפ םהל רסמ ,םיחצורה תא

 .םידימאה לש םיתבה תא םליבשב ןמיס םגו (םיחדקא המכ קר

 דיייה יבא חצר

 -תישאר .םיירהצה-ירחא שולש העשה ינפל םיערופה-םיחצורה וסנכנ התיבה ונילא

 וליחתה ,ונתיבב היהש ףסכה לכ תא םהל ונתנשכו בהז לבור 200,000 ושרד םה לכ

 -תותכב ל"ז יבאב וכיה םה .(שיא 13 זא ויה תיבב) םיחכונה לכל חצר-תוכמ ץיברהל

 (הצילב לש ק"הבב הטע לש הבצמה :עצמאב) יקסנדורג םייחו הטע
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 םיידיהמ תועבצאה לכ תא ול ורבש ,תרפוע-תלוג התיה והצקבש יציפק-טושבו םיבורה

 .םוקמב ללח וליפהו רוחאמ וב הרי םהמ דחאש דע ופוגב וללעתהו

 ,יקסבוכייד ןורהא הרומה לצא העש התואב התיה יתוחא םג .תיבב זא התיה אל ימא

 .םש הרתתסהו ןכש לש תפרל הסנכנ הכרדב ךא התיבה הצר איה תויריה וליחתהשכ

 לביק הירא רוכבה יחא .הב וחיגשה אל לבא וז תפרב םימעפ המכ ולכתסה םיחצורה

 .םימחר ונממ שקיבו ומשב ארקו וריכהש ,ץיפעצאז רפכה ןב םיחצורה דחא ידימ תוכמ

 וליאכ "ומצע תא השע, יחאשכ קרו ותוא קונחל ליחתהו ץראה לע ותוא ליפה חצורה ךא

 .חצורה ותוא בזע ,רבכ קונח אוה

 ףחי םתיא תכלל ילע וויצו יל ויהש תושדחה םיילענה תא ילגרמ ודירוה םיחצורה

 ףסוי תיבל יתוא וסינכה ףוסבל .םירישעה יתב תא םהל תוארהל ,(קומע גלשו קזח רופכב)

 .הז תיבב רקבל המידקהש תרחא הצובק ידי לע םדיבז דע וכוה םלוכ םש ,יקסבולוקוס

 'ר ,יקסנדורג םייח 'ר יבא :תונברק העברא ולפנ ,תולפנתה התוא לש םימדה-ץחרמב

 לקמ הביוטו הירא יחא :ויה םיעוצפה .רנימדור בייל 'רו לקמ בקעי 'ר ,ןמפיוק יכדרמ

 .יחלה ךרד הל רבע רודכש ,(יקסבו'צולז םויכ)

 לקמ בקעי 'ר ןמפיוק יכדרמ 'ר
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 היסור -- ןילופ תמחלמב

 רשאכ ,היסור--ןילופ תמחלמ תעב ,1919 תנשב םג ונקלח-תנמ ויה תואלתו תוערפ

 םוש ילב ,היונפ ךרדה התיה הדיל דע הצילבמ .הנדורג תוביבס דע ועיגה םיקיבשלובה

 םיציב ,םיגד ,רשבב רוסחמ םש היהו םינלופ תפקומ התיה המצע הדיל ךא ,אבצו ןוטלש

 ונק ,ןמרק םיריימ-לארשיו ,לקמ יבצ-דוד םע ילש חאה רבדינ ,ךכש ןוויכ .ב"ויכו

 ורשק היח הרפ םג) םינוש םיטקודורפ ןהילע וסימעה ,תולגעו םיסוס המכ תופתושב

 ,הבודזורד רפכל דע עיגהל וקיפסה םרטב ךא .הדילל הצילבמ הריישב ואציו (הלגעל

 ולבוה םה .םיטסינומוק-םילגרמ םהש הנעטב םורסאו םינלופ-םישרפ לש רויס םתוא ףיקה

 .היריב תוומ לש ןיד-קספ םהילע איצוהש יאבצ ןיד-תיב ינפב וטפשנו עצעטינ רפכה לא

 תא ליציש וינפב תננחתמ הליחתהו רמוכל ימא ףכית הצר ,הצילבב רבדה עדונשכ

 .ןכא .םיטסינומוק ןיא הצילבבש רמוכל היה עודי ירה יכ ,החפשמה לש ידיחיה סנרפמה

 בטיה םיריסאה תא ריכמ אוהש רמאו םינלופה ינפב עיפוה אוהשכ ,םתוא ליצה רמוכה

 הנשכ היה יח דוע ,רסאמה ןמזב יחא לביקש תוכמה ןמ ךא .ותייווהכ ןינעה לכ תא רפיסו

 הק'האל התיה איהה העיסנהמ ףסונ ןברק .תמו חמה םורק תקלדב הלח םג ףוסבל ,יצחו

 רירש הל ערקנ ,םינלופה לש ןידה-קספ ללגב תושגרתהו היכב בורמש ,יקסיבוקלוו

 .הרטפנש דע ןורגהמ םד הל אצי ןמזה לכו םינפב

 (1921) השראוו דיל הלפמה תא םיקיבשלובל וליחנה םינלופה רשאכ ,רתוי רחואמ

 רכחש ןגה לא הדילמ וכרדב ,ןמרק חרז 'ר םידדוש י"ע חצרנ ,קסנימ דע םהירחא ופדרו

 יקסדורגובונ חספ לש ויחא (ןזל רפכמ ךרדב) גורה אצמנ ןמז ותואב .קודולו'ז תוביבסב

 .הדור רפכה ןמ הידוהי הרוחב ןכו ,עווייפ --

 ,הרייעב םיימדקה םיתבה דחאל הלילב וסנכנ םיחצורה .1922 תנשב הרק חצר דוע

 .האל הריעצה םתב תאו הביל ותשא תא ,ותוא םוקמב וגרהו ,חפנה םוחנ-לאומש לש ותיב

 הירפסה תמקה

 ויה המחלמה הצרפשכו הירפס ןיעכ הצילבב התיה הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל

 ףוסאל תורוחבו םירוחב המכ ונגראתה המחלמה ירחא .םיארוקה ןיב םירוזפ םירפסה

 : הלא ויה .וז הרטמל םיעצמא שפחלו .המשל היואר הירפס תמקהל הלחתהכ םירפסה תא

 ,קיבצ המלש ,(ץיבונועמש) קיבצ הלייב-הנר'צ ,קי'צנרב ,ץיבונמלק לסיז ,ןמפיוק בד

 "גוח םג םיקהל וטילחה םה .ןלפק לאומש ,יקסבלקני והילא ,יקסבוניסי המלשו הכלמ

 .הירפסה תמקהל שדוק ויה ןהיתוסנכהש ,תוגצהב וחילצהו ,יטמרד

 ,התיבה רוזחל חרכומ יתייה יחא תומ ירחאו ,ןורהא 'ר תבישיב ,הדילב זא יתדמל

 םינקסעה .האירקל הירפסב םירפס תחקל יתלחתה התיבה יבושב .החפשמה תא סנרפל

 .ןמפיוק בד ןרפסה לש ונגסכ שמשל ילע וליטה םגו הירפסה-דעוול רבחכ יתוא ופריצ
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 כ"חאו ,ןשחל רותב הלחתהב ,יטמרדהיגוחה לש "םישדוקה שדוק;ל םג יתסנכנ הככ

 .ןקחשכ

 יטמרד-גוחו שא-יבכמ

 דע .שא-יבכמב -- רחא חטשב תונקסעל םג כ"חא יתעלקנ הירפסב תונקסע ךות

 םיינע ויה םידוהיהו הזב ונינעתה אל םעפ ףא םירצונה ,שא-יבכמ הצילבב ויה אל זא

 ,יקסנדורג לאקזחי ,ןמפיוק בד :*רבדל םיעגושמ, ולגתנ םואתפ ךא .וז המישמ םירהל ידכמ

 -תבאשמ :התיה הלחתהה .תורושה בתוכו יקסבנשיו םייח ,קיבצ ריאמ ,ץיבונפג אבא"חנ

 םימוקע ץע-ילגלג םע םימ-תויבח שולשו םידיה לע התוא םיאשונ ויהש ,הנשי םידי

 םירפסה תיינק תא המ ןמזל קיספהל ונטלחה זא ,ףסכה תלאש הררועתה בוש .םירובשו

 .תופירש יוביכל דויצ תשיכרב יטמרדהדגוחה לש תוסנכהה תא עיקשהלו הירפסה ליבשב

 רשאכו ,שא-יבכמל ףסכה לכ תא ונשדקה ,יקציוואטיצ הלפ לש תפרב ונגציהש תוגצההמ

 דחא אל ףא ךא .רבדה לש תובישחה תא הרייעה ישנאל ריבסהל ונלחתה ,קיפסה אל הז

 לכ לע סמ ונלטהו ץיבורזיל םייח ןושארה ונדקפמ םע ונסנכתה ןכל ,בוטה ונוצרמ בדנ

 .תיבה-לעב לש ותלוכי תכרעה יפל תיב

 .יטמרדה'-גוחה התיה ךכל הדיחיה ךרדהו ,חונמ ןתנ אל שא-יבכמ תא תונבל ןוצרה

 םיפסאתמ ונייה םיברעב .הז ידיקפתב דאמ ןדפק יתייהו הגצה תנכהל יאמבכ יתינמתנ

 .תוגצהל תורזחה תא ונמייק םש ,תודשל םיאצוי ונייה תותבשבו רנימודור לרב תיבב

 תאו ימצעל יתחקל ישארה דיקפתה תא .לגר וא די תעונת לכ ,הדימע לכ וננישו ונדמל

 ןכל ,םיכסי אלש יתדחפ .ועבטמ יאקימוק היהש קי'צנרב םייחל יתראשה ימוקה דיקפתה

 עמשיו אוביש וב יתרצפה .תורזח לש תועובש השיש רחאל אלא הגצהה לע ול יתרפיס אל

 וילע העיפשה תוריעצהו םיריעצה לש תושגרתהה ךא ,קיספנ ןולשכ הזש ול ררבתי םאבו

 .ךישמהלו ונילא ףרטצהל םיכסה אוהו

 תא ,המבה לע ןושאר יניצר רבד גיצהל ונזעה תוצמואמ תורזח לש םיישדוח ירחא

 רצק ןמז ירחאו רעושמל לעמ התיה החלצהה) יקסבורטולז .א תאמ "רוחב-הבישי,ה

 ,קיבצ עקציביל ,יקצנימק תימלוש : קלח וחקל הגצהב .(םעפה דוע רבדה ותוא תא ונגצה

 םייחו יקסנדורג בד ,ןלפק לדנמ ,ץיבונמלק לסיז ,ץיבונפג ליטא ,(ןרב) רנימודור הקליב

 .קי'צנרב

 קלח ונבצקה ןמזל ןמזמ) שא-יבכמ תא ונינב ךכו הנשב םימעפ המכ תונצה ונמייק

 ונינפ ,שא-יבכמב קיפסמ דויצ רבכ ונל היהשכ .(הירפסב םירפסה יאלמ שודיחל ףסכהמ

 ןינבה תא .שא-יבכמ רובע ןינב םיקהל םישרקו ץע-ילוב ונל ונתנ םהו תורעי-ירחוסל

 ,ונירחא רעונה תא ונבחס ךכ ךותו ,תוגצה ליבשב המב וכותב ונומיקה ,ונידי ומב ונינב

 .תושידאל הנפי אלש



 151 םידוהי לש תולועפו םידוהיב תוערפ

 הפישנ-ילכ לש תרומות

 .תובהלתהה הגפ כ"חא לבא ,שא-יבכמב תויהל ,ריעצ לכל רבדה ץרק הלחתהב

 לש תרומזת לע בושחל ונלחתהו רעונה תא ךושמל ידכב תרחא ךרד שפחל אופיא ונלחתה

 םעו יקסבוצולז לארשי שא-יבכמ לש ישארה דקפמה םע דחי ונפסאתה .הפישנ"ילכ

 תמקהל ןושאר םולשת סינכי ונתאמ דחא לכש ,ונטלחהו ןמרק םהרבא שאר-בשויה

 2 תא יקסבוצולז .י סינכה זא ,םילכה תשיכרל ל"ז 100 ורסח) .ל"ז 50 ךסב תרומזתה

 ףסכה ונל היה אל ךא (1927 תנשב) םילכה תא ונינק ךכ .(םוכסה תא םרובע םלישו ויחא

 םיסיטרכ יפל םידוקיר-יפשנ תבש-יאצומ לכ ןגראל ונלחתה :ונישע המ ,חצנמ תקזחהל

 .חצנמה לש ורכש תא וניסיכ וז הסנכהבו

 מ"ע םייטרפ םירועיש יל ןתנ ,תרומזתהמ חצנמה יתוא איצוה םישדוח 13 רחאל

 וסייוג םייתניב .תרומזתה חצנמל יתייהנ רצק ןמז ירחאו חוצינה תא ילע לבקל לכואש

 ןב הלבייל םהיניב ,םמוקמב םישדח םידימלת יתסנכהו םינושארהמ םינגנמ המכ אבצל

 .ןייטצמו רשכומ ןגנ היהש ,ןירפלה ץרפ-עשוהי

 הפישנה-ילכ תשיכרל םפסכמ וסינכהו הלחתהב ויהש ,תרומזתה-ירבח תמישר ןלהל

 רשא ,יקסבוקילימ והילא ,יקסביאמ המלש ,ןרב יבצ ,יקסבינשיו םייח : (שיא 14 כ"הס)

 ,רשיילפ ףסוי ,יקסבוצולז הדוהי ,יקסבוצולז ףסוי ,יקסנילג בקעי ,יקצנימק קחצי ,ץיברוג

 0 0 3 ל יי

 (ןימימ ישילשה ,יקסנדורג בד :חצנמה) שאייבכמ תרומזת
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 (1925) הינומיאב שא"יבכמ תגולפ

 םהילע ופסונ ךכ רחא .יקסנדורג בד ,יקסבנשיו השמ ,יקסביאמ םולש ,יקצינרג םולש

 הנוי ,יקסנומסיו ךורב ,ןרפלה הירא ,וקשש השמ-ןתנ ,ןלפק המלש :(שיא 7 כ"הס)

 .יקסביאמ ףסוי ,יקסבוכישזוא

 ישאר .םידוהיה לש רקיעב ,שוכרב םייניצר םיקזנ םירקמ הברהב וענמ שא"יבכמ

 םאתהב םיסמ ודירוה ףא ,שא-יבכמ לש *סזרפ,לו דקפמל דובכב וסחיתה ינלופה ןוטלשה

 .תונוש םיכרדב הרייעל ורזעו ,םתשקבל

 .תנגנמו תויונחה י"ע הרייעה זכרמב תבשיתמ תרומזתה התיה חספ דעומה-לוחב

 התיה יאמב ישילשב .תרומזתה תיוולב רעיל םיאצוי רפסה-יתב ידלי ויה רמועב ג"לב

 לע ריבכ םשור השע הז לכ .לגדה תא לבקל ידכ "סזרפ,ה תיב דיל תדקפתמ תרומזתה

 דחא דצמ האנקב ולכתסה םירצונה .שא-יבכמבו תרומזתב ואגתהש םיידוהיה םיבשותה

 .הבוט תרומזת םהלש הרייעב שיש ,ינש דצמ הוואגבו

 הדיבאו שא-יבכמל הלודג הכמ התיה (1933-ב) ןמרק םהרבא "סזרפ,ה לש ותריטפ

 לככ רוזעל ונמזמ ךסח אלו שא-יבכמל םגו הרייעל םג דאמ רוסמ היה .הלוכ הרייעל השק

 (קינבידלופ) ץיבזדור ףזוי םשב ירצונל "סזרפ,ה לש דיקפתה רבע ותומ ירחא .ותלוכי

 תפוקתב הרייעה שאר כ"חא היהש ,יקסנבלב קטנא ימשיטנאה הנמתנ ולש ריכזמה רותבו

 לכ םע שא-יבכמ לש ןיינבה תא (1941) םתסינכ תעב ופרש םינמרגה .יצאנה שוביכה

 .םהלש אבצה ליבשב וחקל תרומזתה לש הפישנה-ילכ תא וליאו ,דויצה



 ציבורזייל םייח

 שפנו שוכר לע תימצע הנגה

 לט'זב יתייהש ןויכמ .יקסבוכ'זוא המולב םע יתנתחתה םש ,1924'ב הצילבל יתעגה

 היה ולש ר"ויהו דעו דסונ .הצילבב שא-יבכמ ןוגריאב יתפתתשה ,שא יבכמב ליעפ

 ,ץיבונמלק לסיז .קיבצ ריאמ ,ץיבונפג אבא-חנ :ויה דעוה ירבח .(חקורה) ןמרק םהרבא

 .יקסנדורג בד ,ןמפיוק בד

 שא-יבכמ תרובח לש האצמה םוקמ ,לודג ץע-ףירצ -- "ייראס,ה תא ונב 1924זב

 .יקסבוצולז לארשי הנמתנ שא-יבכמ דקפמכו דובעל השרוול יתעסנ ןמז ותואב .הרייעב

 .היביאמ טשקב בקעי לש ויחא היה חצנמה ,שא-יבכמ לש תרומזת הנגראתנ כ"חא

 קחצי -- רצק ןמז רובעכו תרומזתה לש חצנמכ יקסנדורג בד הנמתנ ,בזע הזש ירחא

 םייח ,יקסבוצולז ףסוי .יקסנומסיו ךורב ,יקסבוקילימ והילא :ויה תרומזתה ירבח .יקצנימק

 םולש ,יקסבינשיו םייח ,יקסבוכ'זוא הלרב .יקצוטס םייח ,יקסבוכ'זוא הנוי ,ץיבורזייל

 יבשות בלב החמשו םייח חור הסינכה תרומזתה .וקשש השמדןתנ ,ןירפלה עבייל ,יקסביימ

 .הרייעה

 הנגהב יתפתתשה ,הנושארה םלועה-תמחלמ םויס םע ,1918 תנשב ,ןכל םדוק דוע

 ןיקצורוס ברה לש ותמזיב .םינלזגו םידדוש תורובח לומ ידוהי שפנו שוכר לע תימצע

 .שיא 80-כ התנמש "תידוהי הנגה, לט'זב זא הנגראתנ ל"צז

 תא ומסח .,הריעה לע םידדוש ולפנתה ,הצילבב קושה:םוי ,יעיבר םויב ,םעפ

 .הרזע ושקיבו לט'זל ךכ לע ועידוה ץר תועצמאב .לארשי תושפנ וחצרו הילא הסינכה

 רבכ םיחצורהש םהל עדונ ןמיינ רהנל םעיגהב ךא ,שיא 40-כ לט'זמ ואצי ףכית

 .ללשה םע וחרב

 .הצילב לש םיחצרמה תיפונכ תאצמנ ילגסאג רפכבש ,ונל ועידוה םייעובש רובעכ

 שפחל וגלחתה .םתוא ונרסאו םיחצורה תשמח וענכנ רצק ברק ירחאו רפכה תא ונפקיה

 ףסוי לש ןבלה סוסה תא םהיניב ,םירבד הברה ונאצמו הצילב לש דודשה שוכרה רחא

 .םשוכר תא ולביקו ואבש ,הצילב ישנאל ךכ לע ונעדוה .ץיבלסוי

153 



. 
 א

2 

2 

, 2 
0 

2 

42 

2 

 א

 0 א

< 

 א

 ל

 טא

 א

 ר

 א יא א 0 אי יע +
 ה 2 ל ר לענט

 (םישולשה תונשב) שאייבכמ תרומזת

154 



 ןמפיוק בד

 ירבעה רפסה-תיבו ךוניחה

 .ך"נו שמוח םידליה תא ודמילש םידמלמו םייבר ונלצא םג ויה ,תורייעה לכב ומכ

 בור ."תולועפה עברא, .א.ז ןובשחו הביתכ תצק םג םידמלמ ויהש ,הלאכ ויה םהיניב

 .ךוניחו דומיל "תטיש, ןיעמ ,יעבט רבד ךכב ואר םה ,םידליל םירזכאתמ ויה םייברה

 "סינכולא הצור יברה היה ןכל ,וירבסה תא ןיבה אל דליה ךא ותנבה יפל ריבסה יברה

 .םינושמ םישנועו תוטיבצ ,תוכמ י"ע ,דליה לש ושאר ךותל ותרות תא שממ

 רנצסיפ רזעילא 'ר טחושה ,יקצוטס ןימינב 'ר םיעודי ויה םינורחאה םייברה ןיב

 ,םיינוציח םידומיל םג דמילו *ימרופר, רתוי יבר היה רתלא 'ר .ל*ז ץיבלאומש רתלא 'רו

 .גלזמה הצק לע ,ןבומב

 הריבכ הרומת הליחתה ,הב עקתשהל ונתרייעל יקצנימק חנ-םייח 'ר לש ואוב זאמ

 םירוהה ויה ,"רדח,ב םידומילה תא רמג רענהש ירחא ,היה לבוקמה .םירענה לש םכוניחב

 "רוחב, תכרדהב ארמג דמולו תיבב ראשנ היהש וא תובישיה תחאב דומלל ותוא םיחלוש

 םידומילב םג םמצעב םיכישממ ויה הלאה םירענהמ קלח .תסנכה תיב לש לספסה ישבוחמ

 חתפנשמ םלוא .אוהה רודה לש ותגשהכ ,"תוסרוקיפא;ל םיאצויו "םיעגפנ, ויה ,םיינוליח

 םתבשחמו ךוניחהו דומילה יניינע תא תרחא ןיבהל םהירוה ולחה ,("ינרדומ,) "ןקותמ-רדח,ה

 תוגלפמ לש העונתה םג הליחתה איהה הפוקתב .תד יניינעב םג רתוי הנותמ התשענ

 יבשותמ רכינ קלח ברקב תובשחמה יכלה לע םג העפשה הל התייהש ,תויטסילאיצוס

 .ונתרייע

 םידומילה .תודימלתו םידימלת הפל-הפמ אלמ היה יקצנימק .נ.ח 'ר לש רפסה-תיב

 תונויצב תלבותמ התיה תורפסה .ןובשחו ך"נת ,הירוטסיה ,היפרגואיג ,תורפס :וללכ וב

 םידליה ינפב .המודק תדלומו ןויצ תביש לע םלוחו הגוה היה הז רפס-תיבמ אציש רענהו

 ינרוכז .הז "שדח םלוע,ל לוזליזב וסחיתה רשא הלאכ ויה ךא ,"שדח םלוע, ןאכ חתפנ

 ;(יקסבוכי'זוא הקרב ןב בייל 'ר לש ותיבב) ןובשח לש רועישב ונבשי : ךכל רשקהב הדוזיפא

 ץפק ; יקסבשמוט לש ותווחמ םיסוס ינשל המותר הבכרמ ןולחה ינפ לע הפלח םואתפ
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 ףסכ המכ עדוי התא ,יבר -- תוניצרב-קפס תומימתב-קפס לאשו םידימלתה דחא ומוקממ

 ינניא ינא :אתוחינב הנעו זגרתה אל יקצנימק .נ.ח יברה ...? דחיב םיסוסה ינש םיווש

 ..תאז םג בשחל םיעדויש םישנא םנשי חטב לבא ,עדוי

 רדח, חתפ 1903/4 חנשב ;1901/2 תנשב חתפנ יקצנימק .נ.ח לש "ןקותמ רדח,ה

 וחתפ 1912/13 תנשבו ;יקדרדה ידימלת תא ולצא זכירש ,טשקאב בקעי 'ר "ןקותמ

 םגו ,וטעמתנ וידימלתש ,ץיבלאומש רתלא 'ר םג ,יקסבוכייד ןורהא םג הלאכ "םירדח,

 .יקסבולוקוס והילא

 םידימלתה ןיב יתייה .ולש רפסה-תיב תקזחהב יקצנימק .נ.ח קיספה 1913/14 תנשב

 ןמז קרפ יתבבותסה ןכמ-רחאל .ולצא (םייטרפ םירועישב) םהידומיל תא ורמגש םינורחאה

 םגו הצובקב דומלת דומלל יתטלחה ףוסבל .האלה תושעל המו תונפל ןאל יתעדי אלו

 .תיבב םייללכ םידומילב ךישמהל

 םינמרגה .היעגפו המחלמה יאנתל םאתהב םידליה ודמל (1918--1914) המחלמה תונשב

 .ידוהיה-ימואלה ךוניחה תלאש הדמענ ךא ,יתלשממ-יללכ ס"היבב הבוח דומיל לע וזירכה

 ס"היבב .םייטרפה *םירדח,ה םוקמב ,םירוהה י"ע קזחומ ,רפס-תיב תמקהב לפטל וליחתה

 ויה ולא םידומיל .(דחא דועו סייו הרומה ידיב) םיירבע םידומיל םג ויה (צ"החא) ינמרגה

 המכ דועו יקצנימק .נ.ח ,קינדור ףסוי 'ר ברה תחגשהב להונש ,ימונוטואה ס"היבל דוסיה

 .הרייעה ידבכנמ

 .םידומילב וכישמה (םיקיבשלובהו םינלופה ןיב המחלמה תפוקתב) 1919/20 תנשב

 .(דועו יקצינלגיצ) הדילמ םירומ םג ויה זאד םירומה ןיב

 תא שכרש רשכומו חלצומ הרומ ,(ןייטשפא) לט'זמ הרומ לבקתנ 1921/22 תנשב

 דומילה ירדסב םייוניש סינכהל םינלופה וליחתה 1923 תנשב .םידימלתהו םירוהה תובל

 ס"היבמ תותכה תא ונרבעה זאמ .תיתלשממ המרב ס"היב תא דימעהל ושרדו ךוניחהו

 תא ימצע לע יתלביק ינא .("םישנה תרזע;ב) כ"היבב שדחמ םתוא ונגראו יתלשממה

 הלבקתנ ןובשחו תינלופלו יקסבולוקוס והילא לבקתנ םייתדה םידומילל .ס"היב תלהנה

 לבא .ההובג המר לע דמע ללכ-ךרדבו יתלשממ חוקיפב היה ס"היב .תמלפודמ הרומ

 .ס"היב תקזחהל םיירוביצ-םייפסכ תורוקמ םוש ויה אל ,ילפורטסטק היה יפסכה בצמה

 היה ןוערגה לכ יכ ,םיימוקמה םירומה הזמ ולבס רקיעב .דאמ לודג היה םירוהה לוע

 ס"היב תא םייקל ןוצרה קר .םתרוכשמ תא ללכ ולביק אל םירומהש םישדח ויה .םהילע

 .הז השק בצמב ךישמהל רשפיאש אוה

 היה ויתוסנכה לכ תא םנמא .יטמרדה-גוחל תודוה בצמה תצק בטוה 1926/27 תנשב

 לש תופטוש תואצוה םג ןהב וסוכ םימעפל לבא ,"שא יבכמ, חותיפל גוחה שידקמ

 תשר לש תינכתה יפל ונדמילו הנליו זוחמ "תוברת, תשרל ףנתסה רפסה-תיב .ס"היב

 אב היה אוה .ונלש םיימינפה םיניינעב ברעתה אל ,ןייפ יאתבש 'ר ימוקמה ברה .וז

 יגיצנ ,ברה ויה ס"היב תלהנהב .ך"נו שמוחב םידימלתה תא ןוחבלו רקבל םימעפל
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 תונושארה םירשעה תונשב רפסה-תיב לש םה םימוליצה ינש
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 לש בוטה ומשל תובר ומרתש הדניהו רתסא תורומה הבוטל תורוכז .םירומהו םירוהה

 .רפסה"תיב

 -תדובע יתלביק ,הצרא תולעל ינוצר ללגב .1931 דע הזה ס"היבב הארוהב יתכשמה

 -תואצוה תא סייגל ידכב ,(הצילבב רשאמ שולש-יפ תרוכשמב) םינולס דיל הרייעב הארוה

 .יתיילעל ךרדה

 .נח לש האלמה ותרזעבו םיליעפיםיריעצ לש הצובק הנגראתה 1930/31 תנשב

 הרטמל ףסכה .קנבלו ס"היבל ףתושמ ןיינב תונבל ושגינ (קנבה להנמ זא היהש) יקצנימק

 הכימת םגו הקירמאמ הכימת ,הרייעה יבשות ןיב תיבגמ ,קנבהמ האוולה י"ע זכור וז

 ותואב יכ ,הרומכ יתנהכ אל רבכ רפסה-תיב לש שדחה ןינבב .םוקמב "אשידק הרבח,המ

 ,ותשאו ץיבונומיש רזעילא-שריה :ויה םירומה .הצרא יתיילעל תודועתה תא יתוניכה ןמז

 .יקסבולוקוס והילאו טשקאב בקעי

 תסינכ םע .שדחה ס"היב ילתכב םכוניחו םהידומיל תא ךישמהל וכז אל הצילב ידלי

 .םירקיה םידליה םג ודמשוה כ"חאו ס"היב ברחנ (1941) הרייעל םינמרגה

 א

 ,אפוג הצילבב ונל ויהש םידמלמה-םייברה ןכו םיכנחמה"םירומה תא ןייצא ףוסב

 םלוכ -- םירחא םיבושייב ןבר תיבד תוקונית לש דומילל הארוהב ושמיש רשא הלאו

 ונתרייע לש תינרותהו תיתוברתה התומד בוציעלו םידליה ךוניחלו דומילל תובר ומרת

 .ךכב ושמיש ןהב תורחא תורייע לשו

 יקציליב ,ןועמש יקסבוק צוב ,לחר ץיבוקציא ,רזעילא ץיבוקציא : םיכנחמ"םירומ

 ,האל ןירפלה ,ןרהא יקסבוכייד ,בקעי טשקב ,םוחנ-והילא יקציליב ,הבול יקציליב ,הליב

 -וקוס ,ריאמ-רזעילא יקציווס ,דוד-ןרהא יקסביאמ ,והילא יקסבילקני ,ןושרג יקסנומסיו

 יקצנימק ,שריה-םהרבא ןמפיוק ,בד ןמפיוק ,בייל יקסנומינופ ,בד יקצוטס ,והילא יקסבול

 ץיבונומיש ,הבול-לחר יקציבוליש ,בקעי ןימרק ,חרז ןימרק ,רכששי יקצנימק ,חנ"םייח

 .קיזייא וקשש ,רזעילא-שריה

 יקסדורגובונ ,רזעילא יקסבילקני ,לשריה קי'צנרב ,השמ יקציליב :םידמלמ-םייבר

 יקסנומינופ ,יכדרמ יקצוטס ,ןימינב יקצוטס ,ףסוי יקסבולוקוס ,ןועמש יקסדורגובונ ,לצרה

 .לרעמש 'ר ,בקעי רלקומש ,רתלא ץיבלאומש ,רזעילא רנ'צסיפ ,רזוע
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 (1931) א"צרת רמועב ג"לב ס"היב ידלי לויט
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 (יקסבוניסי סקמ) בינ םחנמ

 ידוע ונניאו היה הז

 יתיליבו יתדלונ הב ,הלדהו הנטקה ,הבוהאה יתרייע ךל ןורכז-תבצמ םיקי ימ

 ? רתויב תובוטה יתונש תא (תוקספהב)

 ירבחל ליחנהל ידכ יתישע יתלוכי בטימכו יתדגנתה ךכותב םייחה יכרעל ,יתרייע

 ,הז םע דחי ,םלוא .םייח-יכרע תונשל הפיאשה תא ,וז יתשגרה תא ינממ ריעצה"רודלו

 המויק רשא ,ךרעב תוחפשמ 170 תב ,תנוטנטק הרייע לש תוינויחה לע םויה דע המתא

 תמקה המע האיבה תוינויחה .עובשב יעיברה םויב "קושה,"םוי לע היה (! הזכ םויקל יוא)

 םהידי השעמ ויה םעפ אל םנמא רשא תודסומ ,הרייעה-יבשות תלעותלו תראפתל תודסומ

 .דבלב "רבדל םיעגושמ, םידיחי לש

 יקצנימק חנ-םייח 'ר לש םהייח לעפמ ,(עסאק-ראפש ןוא -ייל) ןוכסחו הוולמ תפוק הנה

 הליחתה וז הפוק .ןורחאה רמה םמוי דע התוא ולהינו וחפיט ,ומיקהש ,יקסרלטוק בקעיו

 תואוולהה תא וקליח םהב םיברעב ,עובשב םימעפ 3--2 קר (רוכש) ידדצ רדחב לועפל

 ונהנ הרייעה יבשות לכש ,יניצר יאקנב דסומ -- הכשמהו ,םימולשתה תא ולביקו

 םירפא לש ולעפמ ,םידסח-תולימג תפוק םג הלעפ ליבקמב .תוכרובמה ויתולועפמ

 "רתסב-ןתמ, לש תומורת לע ויה היתוסנכהש ,םילוח-רוקיב תרבח הלעפ ןכו ,יקסנ'זור

 .םירופב "ליפש"ףסוי-תריכמ, לש תועפוההמו

 לש םלעפמ ויה הפישנ-ילכ לש תרומזתה םדילו (עדנאמאק-ענראשזָאפ) שאה-יבכמ

 ,רעטסיימלעפאקל םולשתהו .םירקיה םילכה תיינקל ףסכו ןמז וכסח אלש ,םירוחב ץמוק

 .םיימצע תוחוכב חטבוה הז לכ ,חוצינה םג ןמזה ךשמבו

 "טיוקס,הו *טייהיירפ,ה ףוסבלו "ריעצה-ץולחה,ו "ץולחה, : םנמי ימ רעונה-ינוגריאו

 דחאו יתדמע םתדיל שרע דיל יכ ,יתונורכז תא שידקהל ינוצרב םהל רקיעב רשא

 .יתייה םהלש *תודלימה,

 םתלועפב ''טיוקסה,,ו "טייהיירפ,,ה .א

 םתלועפ יכ םא ."ריעצה-ץולחה, םג המ ןמזו "ץולחה, םייק היה םדוק דוע ,םנמא

 רשא םהירבח רפסימ ירה ,םהל ךייתשה רעונה-ינב בורו דאמ הבושח התייה תיכוניחה

 "טייהיירפ, תורדתסה הדסונ תע ,1931 תנשב לח בושח הנפמ .דאמ ןטק היה הצרא ולע

 ולעו הרשכהל ואצי םהמ םיברו "ץולחה,ל וכייתשה םג רשא ,הלעמו 18 ינבל ("רורד,)

 תולועפה םאו 8--10 יאליגל (םיפוצ ןיעכ) "טיוקס,ה היה "טייהיירפ,ה דיל .הצרא

 ירה ,(םמצע תושרב ודמע רבכ םבור םירבחה) םידחוימ םיישקב ולקתנ אל "טייהיירפ,ב
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 ,"ךאלטפאשטניירפ, : געלה תואירק תא רכוז וניא ימ ."טיוקס,ב ונתלועפ התייה הלק אל

 .(העונתה תוצלוחב םודאה ךורשה ללגב) "ךאלעדנעב עטיור, ,(ונלש תואמסיסה) "גנוי ייז,

 םהידלימ השענ המש ודחפ ךא ,םולכ םהל היה אל השעמלש ,םירוהה לש דחפה עירפה

 ,םילויטהו תולועפה םהל ומסק ,ונילא ורהנ רעונהו םידליה ,םלוא .ןלצל-אנמחר "םימודא;

 הרשכהל האיציה ,רתוי קוחרה דיתעבו ,ץראה-יריש ,םידוקירה ,הדיחאה תשובלתה

 .הצרא הילעהו

 סינכהל ךרוצ היה םכוניחל רשא ,רעונו םידלי םע יתכרדה ןויסנ לכ ירסוחמ ונייה

 חילש ?ןויע-ימי וא םיכירדמל םינוירנימס לע זא עדי ימ .תויפוצ לש םינממס םג

 .טעומ ןויסנ םע אוה םגו עיפומ היה תוקוחר םיתיעל קר ,זכרמהמ

 ןכא ,(ונלצאו אדילב) "טייהיירפ, לש תויורדתסה יתש קר ויה ונלש הביבסב

 תרגובמה הבכשה לש לגרב םילויט ,םיסנכו תושיגפ :רתויב םיקודה ויה וניניב םיסחיה

 המדנ .ירפכ תיבב ,אדיל י"ע סעקדויב ץיקה-הנחמ -- תרתוכה תלוגו (הצילבל אדילמ)

 לכ תורמל ,םיכירדמה ונלו הנחמה יפתתשמל םירשואמה םיציקה דחא הז היהש יל

 .םיישוקה

 תוארוקה (11 ןב דלי זא) יקסבוחישזוא הנוי יפב הרצוצחה תועורת תא רוכזי אל ימ

 ןחלושה דיל תופתושמה תוחוראה וסינכה החמש המכ .הנישלו לויטל ,הלועפל ,לוכאל ,םוקל

 ,םלהנל ליכשה הכ אדילמ יקצורפובונ הל השמ רשא םיקחשמהו הרישה ,ץעל תחתמ רשא

 ץיקה-תבשומ .'וכו ?וכו "םיקינבושי;ה לצא םירוקיבה ,הביבסב רשא תורעיב םילויטה

 "טיוקס,ה לש תרגובה הבכשה
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 םירשואמה םימיה תא חוכשל םיכינחה ולכי אל הצילבל ונרזחב ,היפתתשמ תובל תא הדכל

 .תוחפל דחא םוי לש הנחמל ,תורעיל םעפ ידמ םתיא תאצל םיצלאנ ונייהו

 לע המתוח תא העיבטהו קמועלו בחורל החתפתה ל"נה תויורדתסהה יתשב הלועפה

 יתרזח ,הרשכהל יתאיצי בקע ןתיא ירשק תא קיספהל יתצלאנ 1933"ב .הלוכ הרייעה ייח

 םינשב וחתפתהו וכלה תויורדתסהה יכ ,יתעדי .הצרא יתילעו 1934-ב םישדח המכל

 םגו הרשכהל אצי ,"טייהיירפ,ל רבע "טיוקס,ה לש תרגובה הבכשהמ ןטק קלח ,תואבה

 .רבדה ןתינ אל לודגה קלחל םלוא ,תולעל הכז

 ,הסחמ אלא ,םילויטל וא "ץיק-הנחמ,ל רתוי םהל ושמיש אל הביבסב רשא תורעיה

 ,ינחוטב .ולפנ םקלחבו םינזיטרפכ ומחל הדגנ ,םדא תומדב היחה ,ארונה ביואה ינפמ

 םתורבח םהל התנקה רשא םיכרעה םתואמ וקני תסרודה היחה דגנ דומעל םחור-זוע תאש

 ."ץולחה,בו "טייהיירפ,ב

 סהה םימיה לש ''רטאיט,,ה .ב

 דע ,ותליחתמ וירחא יתבקע םלוא ,יתייה רענ .הרייעב "רטַאיט,ה תא ינא רכוז

 .תוגצה ןוגריאבו םויבב ,תועפוהב קלח יתחקלו יתרגבתהש

 המ ןמז השעש רוחב היה ,םיבבוח תוגצהב הצילבב ליחתהל םזויה ,היחה חורה

 אוה) אב הנממ הרייעה ש"ע "רעציוועלשיש רעד, ול וארק .תואקסרובב קסעו הרייעב

 ."רעצרעה ענעכארבעג יד, לש הגצהב וליחתה .(סענוואלכ םהרבא תחפשמ לש םבורק היה

 וחתמ .המב ומיקה .יקצוטס ןויצ-ןבל ךייש היהש ןינבה לש היינשה המוקב המייקתנש

 .הרייעב ליגרדיתלב ערואמ הז היה .וגיצהו תואסכו םילספס ינימ לכ ופסא ,ךסמ

 לסיז ,סרעזייל עקבאד ,סעקביל םייח :הגצהב ופתתשה "רעציוועלשיש,ה םע

 ןמפיוק בד .("ראטאנרעבוג, רעד) סענכַאש-עקייח עלומ ,רעקסנימ רעד עבייל ,סעקשאד

 םכחתה ,היה אל רופיאל דחוימ רמוח םלוא ,"רעציוועלשיש,ה לוכי-לכה היה רפאמה .'חאו

 ,ווכנ וינפו סעקלאדג םייח לש *ונקז, קלדנ רופיאה ןמזב .ןתשפמ םינקזה תא ןיקתהו

 .הבר החלצהבו ,הגצהה תא םייקל עירפה אל רבדה םלוא

 וא "תונורשכה, ילעב לש תימינפ הפיחד ךותמ עבנ גיצהל ךרוצה םא ,עדוי ינניא

 .תרומזיתה ,שא-יבכמ תא ךכדרחאו ,הירפסה תא חתפלו םיקהל ,םיעצמאב ךרוצה ךותמ

 .הלדו הנטק הרייע לש היתויורשפאל ךופה סחיב דימת ודמע רשא םיכרצה לכ תא הנמי ימ

 7 יד, ;"הטיחש יד, ;"סחוימ עלעשרעה, :תוגצהה תא ונלעה ןמזה ךשמב

 תורפה םע תונכשב ,"עלאדָאטס,ב תוגצהה ומייקתה בורל ."קוביד רעד, ;"ענעגנאהעג

 ,"םיזוירוק, ורסח אלש ,ןבומכ ..םהלש תא ושעו םיפוצב ובשחתה אלש ,תולוגנרתהו

 להקה ביגה ,"ךעלרעטכעט 10 טאהעג טאה יבר א, רמזחמה תא וגיצהש ברעב ,לשמל

 | ."םיטסיטרא,ה לע תוחל תובגמ תקירזב
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 29.11.1930"ב העצובש ,"תונברקיסָארגָאּפ רעניַארקוא, הגצהה יפתתשמ

 םנוצרב היולת התיהש השרפ ,תוגצהל הרטשמה תונוישר :התיה תדחוימ השרפ

 יאבג -- "רעצימערעי רעד, רעזייל 'ר בצמה תא ליצה םעפ אל .םירטושה לש בוטה

 .ש"יי יקובקב המכב םירטושה לש םבל תא הנוק היהש -- תסנכה-תיב

 הלדג ,שממ ןורטאית לש תוגצה תולודגה םירעב תוארל חילצהש ,ריעצה רודה

 רשא שא-יבכמ לש "ייראס,ה תא ומיקה זא ."ינרדומ, רתוי והשמ הרייעל תתל ותפיאש

 תמקהל תוריסמה) ןשחלל אתו רופיאל תוניפ ,הבחר המב םע ,תוגצהל םלוא םג שמיש

 -תויבח ,יוביכה-תונוכמ תא הצוחה םיאיצומ ויה הגצהה ברעב .(לובג-אלל התיה ףירצה

 -תיבמ םיחקול ונייה תולודגה תורונמה תא) םיגיצמו םילספסה תא םירדסמ ,'וכו םימה

 .(תסנכה

 הקרובד תא רוכזא "םיקיתווה, לש םדצל תוגצהב ופתתשהש ,ריעצה רודה ינבמ

 יד, עקשאב ,סעקרובד-היח עקנילא ,"סאמאמ יד, הלחר .ץיבוקציא הלחר ,סעקשאד

 ,סעקייח לדנמ ,ץיבונמיש עלייב-היח ,סעקשאד לסיז ,ןמפיוק בד ,יקסנדורג בד ,"סאמאמ

 דיגמ םהרבא ,בוקטסומ הרומה ,סחרז לקנעי ,סחרז הכלמ ,סנבואר-םייח עקטע-עגייפ

 .יקסטנומסיו ןושרגו סחנ-םייח עקשטיא :ושמיש (םירָאלפוס) םינשחל רותב .'חאו

 לש הברה ותרזעב) תורואפתה-ינובו םירפאמה ,םיאמבה ,םינקחשה ונמצעב ונייה

 ךותמו יניצר סחי ,לובג-אלל תוריסמ ךותמ הז לכו ,ונילע הבוטה דיכ ,("רסיק רעד, םייח
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 ,"לוזייט ןוא שטנעמ טאג, הגצהב ,ינרוכז .ונתנבה יפל ,תיתימא הגצה םיפוצל תתל ןוצר

 םע ,רוחש ולוכ תויהל היה ךירצש ,(דשה) "לווייט,ה דיקפת תא יקסנדורג בד קחיש

 ןימ רפת אוה ,"יתימא , תויהל הצר בד .הרפ לש םיינזואו םיינרק םע ןכו תוכורא תועבצא

 תומכ לכ .זילטאב םגישהש ,הרפ לש םיינזואו םיינרק גוז הילע ףיסוהו הקודה תפנצמ

 לע ודיל דומעל היה השקו םהמ ףדנש ןוחרסה תא הגיפה אל ,םהילע הרז רשא חלמה

 ידכ לכה ,ופוג תא חרמ וב םחפה עבצ תא ריסהל בד היה לוכי אל םיבר םימי .המבה

 ..שממ דשכ תואריהל

 -תריכמ, לש הגצה (םירופב) הנשב םעפ תמייקתמ התיה ,ונלש תוגצהל ליבקמב

 ויה וז הגצהמ םיעטק ."םילוח-רוקיב,ל תשדקומ התיה הנממ הסנכההש ,"ליפש-ףסוי

 "ייראסעה תמקה םע .תסנכה-תיבב התומילשב הגצהה תאו םייטרפ םיתבב םיגיצמ

 תא אלמל להקהמ ענמ אל רוקה .זעה רוקה תורמל "ליפש,ה תא םש וגיצהו ,ונב ואנקתה

 -יישטַאפ,ב תופוטע םישנהו "ךאלצלעפ,ב םישובל םירבגהשכ ,םוקמ ספא דע "ייראס,ה

 ,םיספ-תנותכ קר שובל ,רובה ךותל (סעקביל עבייפ) ףסוי תא וקרז םיחאהש ןמזב ."סעל

 ופוג-יצח סינכה ,ןנטצי *וריקי ונב,ש ("רעפעטש רעד, עטפעש) וניבא בקעי הארנכ דחפ

 הרושב הבשיש .סעביל עגייפ לש היניעב ןח רבדה אצמ .רובה ךותל "לצלעפ, קרזו המבל

 ..."עטאט א טרָאפ, : הטילפהו ,הנושארה

 יתרייע-ינב לע החספ אלו ונמעל הרזכאתה הכש ,הירוטסיהל רבעו היה לכה הז ,ןכ

 ...דוע ונניאו היה הז .םירקיה

 הרייעה יריעצמ



 יקסבונטר לאכימ

 תהא החפשמ ךותבכ

 םימיה דחאב .הלודגה רימ תבישיל יתרבעו ןי'זולוו תבישי תא יתבזע 1929 תנשב

 אוה -- ("הפוצה, יכרועמ םויכ ,ןייטשנרב .י רמ) ז"מהופה םעטמ חילש רימ ריעל אב

 חכב ומכ וילא יתכשמנ ומואנמ עפשומ .תוגלפמה לעו לארשי-ץראב תוערואמה לע הצרה

 דומלל יתרבעו רימ תא יתבזע ונתחישמ האצותכ .ותא השיגפ ונעבק ירבחו ינא ,ןוילע

 .תיתגלפמ הרשכה יתלביק םש ,קוטסילאיבב

 ,הרשכה-יצוביק זכרמ לש דיקפתה תא השראווב ז"מהופה זכרממ יתלביק הז ירחא

 .ידיקפתב דואמ יתחלצהו יל דעוימה םוקמל יתאצי ,הברה יתססה אל .תובחרנ תויוכמס םע

 םרב .ץראל ולע םהילע יתחקיפש הרשכהה-יצוביקמ םירבח הברהו םיטקיפיטרס ולבקתנ

 ל"וחב ראשיהל םיכירצ םיליעפ-םירבח יכ ,הנעטה רואל הינלופב ראשיהל יתצלאנ ינא

 .הרשכה-יצוביק דסיילו םירבח רתוי סייגל ידכ

 האצותכו ידיקפתל ידואמ לכב יתרסמתה .ז"מהופה ףינס םש יתדסיו הצילבל יתרזח

 .ץראל םיבר םירבח ולע ךכמ

 לש ותכרדהב ,הצילבב תוינויצה תוגלפמה לכ ורבדנ ,רמועב ג"ל ברע ,1930 תנשב

 .הרייעה תובוחרב תפתושמ רמועב ג"ל תכולהת ךורעל וטילחהו ,יקצנימק חנ-םייח 'ר

 םוי היה הזש ,ינרכוז) .ימש לע היה הרטשמהמ ןוישרהו הכולהתה דקפמכ ונימ יתוא

 וניאגתה .שא-יבכמ לש תרומזתה הפתתשה הכולהתב .(תורוגס ויה תויונחהו עובשב ןושאר

 : םימואנ ואשנ רפסה-תיב די לע .לארשי-ץראב ונא וליאכ ,השגרה ונלוכל התיהו דואמ

 ףסוי לאומש 'ר ,יקציבס ריאמ-רזעילא ,יקסבולוקוס והילא ידוד ,יקצנימק חנ-םייח 'ר

 .הרייעה ידוהי לע בר םשור הריאשה הכולהתה .םיריימ יחאו יכנא ,רזייל ונבו ץיבוקציא

% 

 ,לאכימ ינימימ, ןמויב ינניכ אוה :ולש ןמויב עדונש ,ןמחנ 'ר תא ןאכ ןייצל יואר

 רבד לש ותימאל םלוא ןדפק הארתה ןמחנ 'ר .(יקסבולוקוס ףסוי) *ילילגה יסוי 'ר דכנ

 אוה .םינוש םיאשונ לע דחי םיחחושמ ונייה תובר תועש ,החיש-שיאו תוירבל חנ היה

 .י"אמ םינותעו העונתה לש תורבוחו םירפס ורובע יתגשה ינאו םישדח םירפס דואמ בהא

 יתכלה ."קבוד, תוירגיס המכ םע (ץראב רבכ היהש) יקסנודורג בדמ בתכמ יתלביק םעפ

 תרצותמ דואמ הנהנו ,ודי ףכ לע התוא לגליג אוה ,הירגיס ול יתתנו ןמחנ 'רל ףכית

 .לארשי-ץראל "החלצ ךרד;ב יתוא ךריב םג זא .ץראה
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 הצילבבשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא :תחא הדוזיפא דועב רכזהל יל םיענ

 תיסורל הרומכ לבקתנ ל"ז ףסוי 'ר יבס .ירבע רפס-תיב דסיל וליחתהו "רדח,ב קר ודמל
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 ,יקציבס ריאמ-רזעילא ,יקצנימק רסיא ויה וידימלת .סרפ לבקל תנמ לע אלש ,תידיאו

 תא הכמ היה וב ,ושארל ףסכ-תלוג םע לקמ היה יבסל .דועו יכנא ,יקסביאמ דוד-ןורהא

 ומעז לכ תא .לקמה תא ול בוחסל ונטלחה םעפש דע ,תוכמל ןושארה יתייה ינא .וידימלת
 םיממוזש ,אבסל יתרמא תיבב .לקמה תא בנג ימ ול דיגאש ינממ שרד יכ ,ילע ךפש
 רפסה-תיבל ואוב תרחממ ןכא יכ "ושארל סנכנ, רבדה .הככ ךישמי םא ופוגב לכנתהל
 -- ונממ םיצורמ אל ונחנא םאש ,ונל זמר ףא אוה .הפי ונמיע גהנתהו ומעט תא הניש
 .לסוח ןינעהו לקמה תא ול ונרזחה ,ונתיא הפי גהנתיש ונשקיב קר ונא .רטפתי

 היה והשימ םא .הלודג תחא החפשמ ךותב ומכ הרייעב םייחה ולהנתה ללכ ךרדב
 -- היה "קדצה-תניל, תרבח לש הדיקפת .רצימהמ וצלחלו ורזעל םישח ויה הרצב זותנ
 .םיקקזנל "דסח תולימג, התיה ןכו ,(החפשמ אלל) םילוח םישנא לצא הניל-תורמשמ םייקל

 .הצרא יתילעו 1932-ב הצילב תא יתבזע ינא

 יקסבונטר סיריימ

 היכוב ישפנ הלא לע

 ...הכלמה תבש

 ארוקו קושה זכרמב ה'ציא 'ר שמשה עיפומ היה ...הקלתסנ תונליאה ישארמ המחהשכ

 תבשיתורנ לארשי-יתבב וקלדנ זא .תבשה תסינכל ןמיס ,"ןיירא -- לוש -- ןיא, :לוקב

 ..הכלמה תבש תא לבקל שרדמה-תיבל םירהונ ולחה לכהו

 ויה םש .ןמינה י"עש ("ףיוה,) רצחל לגרב םיכלוה ויה (ץיקב) םירהצה-ירחא תבשב

 .הרישב ימו האירקב ימ ,תבשה תא ןקזו רענ ,םיצעה לצב ,אשדה לע םילבמ

 אנמחר "עגתשה, טיחה רשא יכ ,העומשה האצי םעפ .תונדפקב ורמש תבשה תא

 תבשב הנושארה הצריפה וז התיה ימיב .םיינפוא לע תבשב עסונ ותוא וארש רחאל ןלציל

 .הרייעב לודג םשור םשע הזה ערואמהו

 תודחא תויומד

 -- שיא לכ .ויה הנמשמו התלסמ ךא טעמ הב ויה םישנא ,יתדלומ ריע הצילבב

 .היה ומצע ינפב םלוע

 אמש ששח ךותמ םימעפ המכ הלימ לכ אטבמ ,הדימעב ללפתמו דמול היה ןמחנ 'ר

 הרייעב ערואמ לכ .ך"נת קרפ ארוק היה ,תיברע תליפת ירחא ,םוי לכ .בוט האטיב אל
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 תא .שחרתהש לכל רע היה אוה .םירפסל תחתמ ונוראב ואיבחמ היהש ,סקנפב םשור היה

 תא ."םיצקש, םגו "םיצרש, םרבעל קעוצו לקמב שרגמ היה ול ועירפהש םידליה

 "עמש ףולאו חרז ףולא, ארקמה תומשב הניכ -- המ'זו חרז -- ץיבוקציא לש םינבה

 .ןושל לע לפונ ןושל גוסה ןמ ןושל-ידודיח ול ויה ללכבו

 ,גזמ-םח יכ םא ןידע שיא ,יקצנימק חנ"םייח 'ר :ןוגכ ,םירקי םידוהי ונתרייעב ויה

 רזייל 'ר ;ח"מגב ןקסע ,כ"היבב יאבג ,יקסראילטוק בקעי 'ר :קנבה להנמ ,בהלנ ינויצ
 ויהשכ ,הבר-הנעשוה לילב .םיתב-ילעב לש גוחב תוינשמ דמילש ,לודג ןדמל ,ר'צימרי
 ץע-יחופת להקה ןיב קלחל "הקזח, רזייל 'רל ול התיה ,םיליהת-יקרפ רמול םיפסאתמ
 ."רַעוואנָאטנַא, גוסמ םילודג

 היה רפתה הטפש 'ר .מ"היבב ארוק-לעבו םימת ידוהי היה טחושה רזייל 'ר
 ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר .תועמד ידיל להקה תא איבמ "םיארונה םימיה; לש ויתוליפתב
 םוק םיכשמ היה הפואה ןועמש 'ר .רוביצ-יכרצב ןקסעו הרותב לודג ,תוכילה םיענ היה
 .והחכשא אלש הזכ םעטב "הריש, יקרפ רמואו ןושארה ןיינמל

 האיצוה הצילב .םלוכ תא ליכהלמ העיריה רצקית יכ דע ,ונתרייעב םיבר ויה םתומכ
 םיידיב וחקלנש ,היכוב ישפנ הלא לכ לע .ב"ויכו ,םיצולח ,הבישי"ינב ,םירומ הכותמ

 .ד"יה .חבטל ולבוהו תוינודז

 ירומ-יבא תחפשמ

 היה יבס .קסניפ י"ע ה'צוסמ אוה ל"ז יקסבונטר בקעי ירומ-יבא תחפשמ לש האצומ

 רוגל יבא רבע זא ,שוכרה לכ ברחנ הנושארה םלועה-תמחלמב ךא ,םיסכנ-ריתע םש

 .יקסבולוקוס תיבל ,היבצ ימא לש הירוה לצא ,הצילבל

 "תובא רבק, לע יקסבולוקוס ףסוי 'ר ינב



 11 היכוב ישפנ הלא לע

 יתש לש לודג תיב הצילבב היה יקסבולוקוס הכלמ-רתסאו ףסוי אתבסלו אבסל

 הרומ היה והילא ידוד ,רחסממ סנרפתה יבא .קושה תבחר ביבס םיתבה תרושב ,תומוק

 .תיקדסו תלוכמ תונח התיה לטומ ידודלו יממעה ס"היבב

 אוה .תושרדמו תויסנכ יתבב ןשרדו לודג ןדמל רותב הביבסה לכב עודי היה יבס

 .םירוזחמו םירודיס ,ןיליפת ,תותילט :ןוגכ ,השודק-ישימשתב רחוס היה

 5 םהל ויהו קדורגובונמ יקסבומיחונ בקעי םע הנתחתה ,הריכבה ונתוחא ,הדלוג

 .ב"הראל 1933-ב העסנ ונתוחא הכרב .(הלהשמ ,הלשרה ,הלטיג ,עמיימ ,רתסא) םידלי

 -- תויחאה שולש .ינא םג יתילע הנש רובעכו לארשי-ץראל 1934-ב הלע יחא לאכימ

 תא ואצמ ןכ .ןי'צו'צש וטיגב ופסנ האושה ןמזבו םירוהה םע וראשנ -- היסחו השמ ,ירמ

 "36-ה תצובק, לש הגירהה תעב הפסנ לטומ ידוד .והילא דודה לש החפשמה לכ םתומ

 .ןייפ ברה היה םהיניב ,הצילבב

 .ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבחו ,תובבר ינמ תחא החפשמ לש יגארטה ףוסה היה הזכ

 הרייעה ינבמ םיריעצו תוריעצ



 הל הכומסה השרוחב ףתושמ יוליב תעב הרייע ה ינבמ םיריעצו תוריעצ לש ם ה םימוליצ ה ינש



 ציבלסוי השמ

 תירוביצהו תילכלכה התומדב הרייעה

 (יקסבוצולז לארשיו ןמפיוק בד לש תונורכזה ךמס לע דבוע)

 תידוהיה תובשיתהה הליחתה ,הצילבד אשידק-הרבחה לש ןשיה סקנפב תומישרה יפל

 הב םיידוהיה םייחה רשא דע הנש 4507כ הכשמנ תאז תובשיתהו 15-ה האמב הרייעב

 .1942 תנשב לילכ וברחנ

 תובוחר המכו זכרמב קושה ,ןמינ רהנה ףוחמ דחא רטמוליק קחרמב התנבנ הרייעה

 םיבשוימ םלוכ ,ץע-ינינב ראשהו םינבל-ינינב המכ ויה קושב .הרייעה תא וויה וביבס

 םידוהי םבור םיבשוימ דבלב ץע-ינינב ויה םיכומסה תובוחרב וליאו ,םידוהי י"ע

 .םירצונ םטועמו

 םירפכ םירוזפ הלא ךותבו תורעי םהירחאו אשד תואנו תודש וערתשה הרייעה ביבס

 ידבכ םיצע ףקומ קיתעו לודג ןינב היה ןמינה לש הובגה ףוחה לע .םינטקו םילודג

 הרייעה לכ ףא .יוקצאבורט ףרגה עדונה תוזוחאה לעבל םעפ ךייש היהש ןומראה הז -- םינש

 תועקרקה בור ורכמנ ןמזה ךשמבש דע ,םיסמ ול ולעה זאד היבשותו ול תכייש םעפ התיה

 .םיבשותל

 .לט'זו קודולוז ,הדיל םירעה םע הצילב תא ורשיק ,תולולס ,תוישאר םיכרד שולש

 םידיחיה הרובעתה-יעצמא ןמינה לע תורבעמ יתש ויה ,הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל דע

 דמעמ קיזחהש ,לודג ץע רשג םיינלופה תונוטלשה ונב ןכמ רחאל .רהנה תודג יתש ןיב

 םילודגה חרקה-ישוג תמחמ הנכסב ןותנ היהו ןמזה תצורמב רערעתה רשגה .1936 תנש דע

 ץע רשג אופיא הנבנ 1936 תנשב .ביבאה תישארב םיגלשה תשרפה תעב רהנה לע ופצש

 ינלופה הסדנהה ליחמ רידס דודג י*ע ועצוב היינבה תודובע .הרייעל בורק רתוי קזחו לודג

 רשגה .הרייעה יבשותל הסנרפ הפיסוהו םייח תצק הסינכה הביבסב םילייחה תוחכונו

 יהלש דע םייקתה (םירטמ הרשעכ םימה ינפ לעמ והבוגו םירטמ 375 היה וכרוא) שדחה

 .יצאנה ביואה תא תרשי לבל הצילב ירוחבמ םינזיטרפ י"ע ףרשנ תע ,1942 ץיקה
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 ועיגהש םילודג ץע-יחולשמ לש תרכינ העונת תמדוקה האמב דוע הלהנתה ןמינה לע

 אצומ-תנחת שמיש הצילב לש ףוחה .אטילבש למנה למימו הריבה ונבוק דע תודוספרב

 שודיח ךרוצל ,רהנה הלעממ תודוספרה יליבומל רבעמ-תנחתו םוקמב ונבנש תודוספרל

 ,םילזרב ,םירמסמ ,םילבח) םירחא םירמוח תיינקל ןכו םהלש תואקשמהו ןוזמה יאלמ

 יליבומ ויה הרייעב םתושעב .הרייעה ידוהיל הסנרפ תצק סינכהש רבד ('וכו השבלה

 ,םירוכישה ןיב תוטטק וצרפ תחא אלו הרכשל הייתשבו הלילזב םנמז תא םילבמ תודוספרה

 .הרייעה ידוהי ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב

 ויהש ,הביבסה ירכאמ םהל האב הרייעה ידוהי לש הפוצרהו תירקיעה הסנכהה ךא

 םיירפכ תואמ ויה קושה םויב .(עובשב יעיבר םוי לכ) קושה ימיב םהינומהב הרייעל םיאב

 ,םיציב ,תופוע ,האובת -- תיאלקחה םתרצות תא קוושל ,םהיתולגעב הצילבל םיעיגמ

 ינימ לכ םישכור ויה םתרצות רובעב ולביקש הרומתב .ב"ויכו םיסוס ,םישבכ ,תורפ

 ,רועו ליטסקט ירצומ :ןוגכ ,תואלקחלו תיתיבה תכורצתל םהל םישורד ויהש םירצומ

 .'וכו תואופר ,תואלקחל םילכ ,תיב-ילכ ,לזרב ירצומ ,םינילבת ,תיקדיס ירבד ,חלמ ,רכוס

 א

 ידיב ונתרייעב םג היה תאזה האמה תישארבו תמדוקה האמה ףוסב יאופרה תורישה

 תרזעב ואפירש "תותבס;ו "םינעדי, םג ויה הביבסה ירפכב וליאו ,(םירעשדלעפ) םיאפרמ

 הרייעב דחא אפור עיפוה הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא קר ."םישחל,ו םינוש םיבשע

 .הביבסבש םירפכה לכ יבשות תא םגו היבשות לכ תא תרש רשא

 תקפסהל קר אל ושמיש ,הצילבב ויהש "ןטקה, תחקרמה"תיבו "לודגה, תחקרמה-תיב

 ןה ,תולחמ ינינעב ץעייתהל םיאב ויה תחקרמה-יתב ילעב לא .הקיטמסוק-ירבדו תואופר

 רקבל וא אפורל אורקל וטילחהש ינפל דוע ,הביבסה ירפכמו הרייעהמ םירצונ ןהו םידוהי

 םיחקורה לש הפורתה תא םגו הצעה תא םילבקמ םילאושה ויה ללכ ךרדבו .ולצא

 .אפורה תצע לש הרקיה האצוהה תא ךכב םיכסוחו

 ןבור תודילה ויה םימיה םתואב יכ רוכזל שיו (תוירצונ) תודליימ יתש ויה הרייעב

 .םייטרפה םיתבב תומייקתמ ןלוככ

 ירצומ ,ליטסקט ,תיקדיס ירבד ,ןוזמ לש םירחוסו תויונח ילעב ויה םיסנרפמה בור

 םשל ףא ,םירחא םייח-ילעבו םיסוס ,תורפ ירחוס םג ויה .היינבו לזרב ירמוח ,רוע

 ושכרנ וז הרטמל תומהבה .םוקמה יכרצל תּובצקב וקסע תוחפשמ 6--5 .ל"וחל אוציי

 םיקלחה) םירצונל ןהו םידוהיל ןה רכמנ רשבה .הרייעבש םייחבטמה-תיבב וטחשנו םירפכב

 .(םירשכ-אלה םיירוחאה

 הסנכהה .הרייעב ויה תולק תוחוראו תואקשמל רכממ יתבו הניל-יתב ,תוינסכא רפסמ
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 ורכמש רחאל םירכאה רשאכ ,רקיעב קושה ימיב ןהילעבל האב איה ףא הלא תוסנרפב

 .הבוט החוראבו ש"יי קובקבב םבל תא םיביטמ ויה םתרצות

 -- תוורפו םיתשפ יניערגו םיתשפ ,תואובתב בחרנ רחסמ להנתה ףרוחה תנועב

 תא םוקמב תונקלו םירפכב רקבל ךרוצ היה םיתשפה ףנעב .ךכב וקסע תוחפשמ רשעכ

 ויה הלאו ,הרייעב רתוי םילודג םירחוסל םרכמל ןכמ רחאלו םירכאה לצא םיניערגה

 .הדיל ריעב הרוחסה תא םירכומו םיריבעמ

 יחולשמו הצילב ךותב ויתסב תוריפה תריכמ ,ירפ ינג תריכחב וקסע תודחא תוחפשמ

 אל (ביבאה אוב םע) םינגה תריכח תעב יכ ,ןוכיסב הכורכ התיה ,וז הסנרפ .הדילל תוריפ

 .ויתסב לוביה לופי דציכ עודי היה

 םיניממ םיגד ועפש הביבסב םימגאהו ןמינ רהנה .םיגד רחסמב וקסע תוחפשמ המכ

 הקלחבו הרייעב הקלחב וקוושו םיכומסה םירפכהמ םיגייד י"ע הקפוס וז הרוחס .םינוש

 .הדילל החלשנ

 ,םירגנ ,םינעבוכ ,םירפת ,םירלדנס ,םיטייח : הכאלמב וקסע םיסנרפמה לש לודג קלח

 ריעל רקיעב םיעסונו הרוחס תלבוהב וקסעש םיסנרפמ המכ .ב"ויכו םיחפנ ,םינעצר

 ילזג,ש סובוטוא תועצמאב הדילל הרידס הרובחת הנקתוה םישולשה תונשב .הדיל זוחמה

 .םיעסונה תא תולגעה-ילעבמ

 וקיזחהש (םירומ) םידמלמ המכ הצילבב ויה הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא דע

 םידוהיה ידליל הרות וציברהש םידמלמ המכ םג ויה .הרייעה ידלי ודמל םהב "םירדח;

 םירומ רפסמ היה םלועה תומחלמ יתש ןיב .הביבסה לש םירפכב וררוגתהש םידדובה

 .ימוקמה רפסה-תיבב ודמילש אפוג הצילב ירוחבמ רכינ

 וקפיס תויפאמה .תוחפשמ רפסמל הסנרפ רוקמ ושמיש ןהו הרייעב ויה תויפאמ המכ

 םינשב .קושה-םוי יכרצל ןכו הרייעה יבשותל םירחא הפאמ ירבדו תולח ,ןבלו רוחש םחל

 היהש ,תולודג תויפאמ שולש-םייתש קר וראשנו תונטקה תויפאמה ולסוח תונורחאה

 תויפאמהמ קלח ויה חספה גח ינפל םיישדוחכ .רוצייה יכרצל ינכמ דויצ שוכרל ןתלוכיב

 לש תוצמה ךא .הרייעה יבשות ןעמל תוצמ תופאל םמצע םיכרוע םיתב-ילעב המכ ןכו

 םירעלו הדילל הריכמל וחלשנו הרייעל ץוחמ םג ןמעטבו ןתוכיאב בוט םש ןהל ונק הצילב

 .תורחא

 לעפמה ;חורה תנחט ;רוטיק עונמ םע חמקה-תנחט :ונמנ םילודגה םילעפמה םע

 לש םיקש םיאיבמ הביבסה לכמו הרייעהמ םירכאה ויה תונחטל .ןיטנפרטו תפז רוצייל

 ויה תפזה לעפמל .םיסירגלו חמקל םתניחט םשל 'וכו הרועש ,םיטח ,ןופיש יניערג

 ינפל םתתירכ רחאל המדאב וראשנש ,ןרוא יצע לש םיישרוש םיעזג םיאיבמ םירכאה

 .תויחפנה יכרצל םימחפ ןכו ןיטנפרטו תפז םיקיפמ ךכ ךותו ףרש םילעמ ויה םתוא ,םינש
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 תיללכה היצרטסינימדאה שארב .םירפכ תורשע לש בחר רוזיאל זכרמ השמיש הצילב

 עובק דקפמ םע הרטשמ תנחת הרייעב התיה ןכ ."הנימג,ה לש תימוקמה הצעומה הדמע

 אלש ידכב םירטושה םע םיבוט םיסחי לע רומשל םיכירצ ויה םידוהיה .םירטוש 6--5יו

 .תורצ םהל ושעי

 י"ע תרחבנ התיהש ,הליהקה תצעומ הדמע םיידוהיה םיירוביצה םייחה שארב

 םינורתפ אוצמל היה הדיקפתמו ,רוביצה יניינע תא הלהינ הליהקה .םיידוהיה םיבשותה

 דסח תולימג תפוק החפיט ,םיקקזנל הרזע הטישוה הליהקה :ורסח אלש תופטוש תויעבל

 ינפב הרייעה תא הגצייו ,תסנכה-תיב ,ידוהיה רפסה-תיבב ,יביטרפואוקה קנבב הכמתו

 .(הדילב טַאיבופה) זוחמה לש תונוטלשה

 המכ ינפל םינבלמ הנבנש *ןשיה, תסנכה-תיב :הצילבב םימייק ויה תסנכ-יתב ינש

 הנש םיעבשכ םדוק דמע ןורחאה הז) ץע יונב ויהש "שדחה, תסנכה-תיבו םינש תואמ

 כ"חא ףרשנ "ןשיה, תסנכה-תיב .(שדחמ הנבנ אלו 1915 תנשב הקילדב ףרשנש דע

 תא םגו םידוהיה יתב לכ תא ותיצה הצילבל םתשילפ םעש ,םינמרגה י"ע 1941 תנשב

 .תסנכה-תיב

 ארמג ירפס .הרייעה לש ינחורה זכרמה היה ,ולת לע דמעשכ ,"ןשיה, תסנכה-תיב

 יברעמה לתוכה לכ ךרואל תונוראהו תואבטצאה תא ואלימ םירחא שדוק ירפסו תוינשמו

 תואמ ינפל םש-יעודי "םירפוס, ידיב ובתכנש הרות ירפס ויה שדוקה ןוראבו ,תיבה לש

 .ל"נה הפירשה ןמזב לילכ ופרשנ וללה םישודקה םירפסה לכ .םינשב

 החנמ ,תירחש תוליפתל תסנכה-תיבב םידוהי ופסאתה ,גחו תבש ימיבכ לוח ימיב

 ימ ,רפסב םינייעמ ,ארמג ףד םידמול םירגובמו םירוחב ויה תוליפתה ןיב .בירעמו

 .םילהתב קרפ םתס םירמואש וא ,"םייח רוקמ,ב ימו ם"במרב

 םיירוביצהו םיינחורה הינינעל םירוסמו תעדו הרות ישנא םינבר הקיזחה הליהקה

 ,לי'צז ןייפ יאתבש 'ר ברהו ל"צז קינדור ףסוי 'ר ברה ויה םינורחאה הינבר ינש .הרייעה לש

 ישודק ו"ל לש תעדונה הצובקב וסלקתהש ,םינמרגה לש םייוניע רחאל ותמשנ איצוהש

 .1941 ץיקב ורונש ,םינושארה הצילב

 םינהמו הביתה ינפל םירבוע ויה הרייעה יבשות ןיבמ םיבוט הליפת-ילעבו םינזח

 ,ץיבונועמש ריאמ 'ר :םירוכז ךכב םינורחאה ןיבמ .םיללפתמה רוביצ תא םתליפתב

 ןייוצמ הליפת-לעב היה ןייפ יאתבש 'ר ברה םג .קי'צנרב םייח 'רו ןמפיוק היטפש 'ר

 .רופיכ-םוי לש הליענה תליפתב הביתה ינפל רובעל ודיב הקזח התיהו

 םיאבו הרייעה תא םירבוע ויהש ,םיינעל "שדקה;,ה תיב םינפל היה הליהקה תושרב

 הרייעב ורסח אל .("שדחה, תסנכה-תיב םע דחי ףרשנ הז ןינב) תובדנ ץבקל היתולובגב

 .החפשמה תרהט תרימשלו םהב ץחרתהל "הווקמ,ו ירוביצ ץחרמ-תיב
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 תפוקת הפלח תע .ידוהיה רפסה-תיבל דחוימ ןינב היה אל תובר םינש ךשמב

 -- "לביטש,ב םינש הברה םידמול רפסה-תיב ידימלת ויה דוע ,"םידמלמ,הו "םירדח,ה

 םידימלתה ויה ןכ .ךרוצ תעל "ןטק, תסנכיתיב ןיעמ שמישש ,תסנכה-תיב ןינבב ידדצ רדח

 תותבשב קר םישנה וללפתה םהב ,םישנה תרזע לש םיקלחה ינשב םידמול רפסה-תיב לש

 .םיגחו

 ,הליהקה תצעומ לש תובישיה תחאב .הלשמ הירוטסיה רפסה-תיב ןינב תמקהל

 דיל ונישוט ןטקה רפכבש ,ץיבונמלק לסיז 'ר רפיס ,ןימרק םהרבא 'ר לש ותיבב וכרענש

 תא שוכרל טלחוה .קנבל םגו רפסה-תיבל םיאתהל לוכיש ץע ןינב הריכמל יוצמ הצילב

 ץיבלסוי ןמלז 'ר) ל"נה תורטמה ןעמל תסנכה-תיב דילש שרגמה לע שדחמ ומיקהלו ןינבה

 .(קנבה תלהנה ר*וי -- יקצנימק חנ:םייח 'רו רפסה-תיב לש םירוהה דעו ר"וי זא היה

 לבקתנ קלח ,"אפָאקעי, י"ע ןתינ קלח :םישורדה םיפסכה ופסאנ םינוש תורוקממ

 ונתינ םיימינפה תוריקה תמקהל םישרק .אפוג הרייעב ףסאנ קלחו הקירמאב הרייעה-ינבמ

 אל היינבה םצע םג .תותיכ עברא ליכהש ןינבה םקוה ףתושמ ץמאמב ךכו ,טילש .א י"ע

 ךכ לכ םוקמב ידוהיה רפסה-תיב תמקהל ודגנתה םיירצונה םיבשותה יכ ,תולקב הגשוה

 ,הנימגב םידוהיה גיצנ היהש ,יקסבוניסי המלש לש ותונלדתשל תודות ,םלוא .יזכרמ

 .וז תודגנתה הלטוב

 תודהי ידומיל ודמל וב רפסה-תיבב ורקבי םידליה לכש ,ךכל גאד םירוהה דעו

 עבקנ דומילה רכש .תינלופ -- הירחאו תירבע התיה הארוהה תפש .םייללכ םידומילו

 : היה ס"היב דילש םירוהה דעו בכרה .ללכ ומליש אלש ויהו ,םידליה ירוה לש תלוכיה יפל

 ןימרק םיריימ-לארשי ,ץיבלסוי ןמלז ,יקסבוצולז לארשי ,לסוב ןרהא ,יקסבוכ'זוא .א

 .ןלפק המלשו

 הארוהה תפש םע יתכלממ דסומל רפסה-תיב ךפה 1939 תנשב םיטייבוסה תסינכ םע

 .(1941) הרייעה תא םשוביכ םע דימ םינמרגה י"ע ףרשנ אוה .שידיא

 א

 תפוקו יביטרפואוק קנב תועצמאב הלהנתה הרייעה ידוהי ברקב תיסנניפה הרזעה

 .דסח-תולימג

 ומויק תישארב אצמנו (הנושארה םלועה-תמחלמ רמג םע) 1918 תנשב ןגרוא קנבה

 ןינבב -- ףוסבלו .יקסבוכ'זרוא הנוי לש ותיבב -- ןכ ירחא ,לקמ רתסא-היח לש התיבב

 .קנבלו רפסה-תיבל הנבנש דחוימה שדחה

 ץיבלסוי םהרבא ;(להנמ) יקצינמק חנ-םייח :ויה קנבה לש הנושארה הלהנהב

 .יקסבוניסי המלשו יקסראילטק בקעי ,ןמרק םהרבא ;(רבזג)

 וקקדזנש םירחא םיבשותל ןכו הכאלמה-ילעבל ,םירחוסל תואוולה קינעה קנבה
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 לכ וזנגנ םיטייבוסה תסינכ רחאל .םירחא םיבושח םיכרצל וא םייקסע םיכרצל תואוולהל

 דע הארנכ תאצמנ איה םש ,המדאב הנמטוה וזו ולש הדלפה תפוקב קנבה לש תוריינה

 ...הזה םויה

 םלועה-תמחלמ ינפל דסונ -- דסח-תולימג תפוק -- ינשה ירוביצה יפסכה רישכמה

 יקסבוניסי עשוהי שמיש הפוקה לש הנושארה הלהנהה ר"ויכ .1914 תנשב ,הנושארה

 .יקסלצני'זד השמו ץיבלסוי םהרבא ,יקסבלקני רזעילא .קינדור ףסוי ברה :ויה הירבחו

 ץיבוקציא ףסוי-לאומש :"םישדח תוחוכ, ללכש הפוקל שדח דעו רחבנ 1926 תנשב

 -לארשי ,יקסבוכ'זוא הנוי ,יקסבוזל ףסוי ,יקסבוצולז לארשי ,ץיבלסוי ןמלז ;(ר"וי)

 .יקסנ'זור םירפא שמיש רכשב ריכזמכ ; יקסבוקילז ריאמ ,יקסבלקני רזעילא ,ןמרק םיריימ

 ןינבה הנבנש רחאל ךא ,יקסבלקני רזעילא לש תונחה ךותב הליחת הלהנתה הפוקה

 תואוולה הקליח וז ח"מג תפוק .הפוקה םג םשל הרבעוה .קנבה ןכוש ובש ל"נה ירוביצה

 םיילענו םידגב תיינקל ,םיקיעמ תובוח םולשתל ,הרוחס תשיכרל םיקקזנל העייסו תונטק

 ,ב"ויכו םיגחל

 הרזע תטשוה ,"םילוח רוקיב, :דוע ונמנ דסחו הרזעל תורבחה-תודסומה םע

 .החפשמ-ירסח םילוח לצא תונרותב הניל תחטבה ,"קדצה תניל, ; םיקקזנל תיאופר

 יהלכ תסנכה, ישנא ."אחספד אחמק, לש םינקסעה וגאד .םיקקזנל חספל תוצמ תקפסהל

 .התפוח תחת הינע הלכ סינכהל ןוצרב םיסייגתמ ויה

* 

 "שא יבכמ, לש ןוגראה ספת ,הרייעה לש םיירוביצה םייחב בושחו טלוב םוקמ

 .ןמפיוק בד --- ריכזמהו ,ןמרק םהרבא היה ןוגראה ר"וי .יקסבוצולז לארשי לש ודוקיפב

 רשאכ הקעזאה תואל .םעפל םעפמ שא יוביכב םיליגרתו םינומא םיכרוע ויה םיאבכה

 םישובחו םהידמב םישובל ,רהמ שיח םיפסאנ ןוגראה ירבח לכ ויה ,ןרצוצחה י"ע ןתינ

 ואצוה קזבה תוריהמב .תסנכה-תיב דילש ,שאה יבכמ לש ףירצה תבחרב ,םהיתודסקב
 םיסייגמ ויה ןמז ותואב .םיקונרזהו תורונצה ,הביאשה תונוכמ ,םימה תויבח ,תומלוסה
 ךרדב ,תמייובמה הקילדה םוקמל יוביכה ירישכמ תא ליבוהל םהיסוס לע םינולגע המכ

 םיאב ויהש םידליה לצא תובהלתהל םימרוג דימת ויה הלא םיליגרת .קושה זכרמב ,ללכ
 תומלוסה לע וספיטש ,םיאבכה לע הצרעהבו תולעפתהב םילכתסמו הרייעה תוצק לכמ

 ...םידליה לע םג "ןווכתהל ילבמו, תוגגה לע םימ ינוליס םיזיתמ ויהו םיהובגה

 לש תוקילד תובכל (םידוהי ויה םלוכ) שאה יבכמ וקעזנ ,ידמל תובורק םיתעל ,ןכא
 יתש תא בטיה יאדו םירכוז הרייעה יאצוי .םיכומסה םירפכב וא הרייעב וצרפש שממ
 תוברח ייעל הכפה הרייעה תיצחממ הלעמל רשאכ 1936 תנשב וצרפש תולודגה תופירשה

 .זא ופרשנ םיטעמ םיידוהי םיתב קר יכ םא

 תובוחרב הנגנש ,שא יבכמ לש הפישנה ילכ תרומזת לע התיה הרייעה לכ לש התוואג
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 תורטמל ושדקוה םהיתוסנכהש םיפשנב ןכו ,תוינלופ ןהו תוידוהי ןה תויגיגח תויונמדזהב

 תא ספת לארשי-ץראל ותולע ירחאו יקסנדורג בד היה תרומזתה לע חצנמה .תוירוביצ

 .יקצינמק קחצי ומוקמ

 ףירצב וכרענ ויתוגצהש ,יטמרדה גוחה תא ןייצל שי םיירוביצה תוברתה ילעפמ ןיב

 תוליעפה ןויצל היואר ןכ .(תוגצהלו תרומזתל העובק המב המקוה וכותב) שא יבכמ לש

 ומייקו ונמאתהש ,די-רודכו ףערודכ ,לגרודכל תוצובק :ידוהיה רעונה לש תיביטרופסה

 .תוכומסה תורייעב ברועמ רעונ םעו הרייעה לש ירצונה רעונה םע תויורחת

 תוינשמ דומילב תסנכה-תיבב וקסעש .תונושה "תורבח,ה הבוטל ורכזיי :ףוסבלו

 יקסבוק'צוב בייל-בייח 'ר ,ןייפ יאתבש 'ר ברה -- ןשארבו ;דועו םילהת ורמאו ,ארמגו

 .םירטפנה לש הרובקל םתאבהב הלפיטש אשידק-הרבחה ןאכ ןייוצתו .רלקומש בקעי 'רו

 םיבושח תוערואמ ןכו הרייעב םידלונה לכו םירטפנה לכ ומשרנ וב ,סקנפ הלהינ וז הרבח

 תובצמ הברהש ,ןימויה קיתע תורבקה-תיבל הגאד אשידק-הרבחה .תידוהיה הליהקה ייחב

 תרקסנה הרייעה דועב ,חטשה תא הסכש בשעל לעמ וצבצב ןהיתוצקו המדאב ועקש וב

 .הלית לע הדמע ןאכ

 האושה תפוקתב ופרשנ הלש םידוהיה יתב .תידוהיה הצילב הרייעל רכז ןיא םויכ

 ןהיתוצק ןיידע ןהה תובצמה םא עדוי ימו ,הגירהה איג תא ובזע םידיחיה ברחה ידירשו

 ...תורבקה תיבב תוצבצבמ

 ףרוח-םויב הרייעה תונבמ



 יורפ ןוא ("רעשטילפאשט רעד,) יקסוװָאכעשזָא ןועמש 'ר

 ךעלקינייא ערעייז טימ

 באו



 שטיוועלעסַאי השמ

 ןבעל עכעלטפאשלעזעג-שימאנאקע סאד

 (יקסװָאצָאלז לארשי ןוא ןַאמפיוק בד ןופ תונורכז יד טיול טעברַאַאב)

 ךיז ןבָאה ,אשידק הרבח רעצילעב ןופ סקנפ םעניא ןבירשרַאפ ןעוועג זיא'ס יוו טיול

 םורַא ױזַא ,טרעדנוהרָאי ןט15 םעניא לטעטש ןיא טצעזַאב תוחפשמ עשידיי עטשרע יד

 ,גירק-טלעוו רעט-2 רעד ןיא ןברוח ןזיב רָאי 450 בורק לטעטש סָאד טניוווַאב ןדיי ןבָאה

 .1942 רָאי ןיא

 ןַאמעינ ךייט םעד ןופ רעטעמָאליק ןייא ךרעב ןרָאװעג טיובעג זיא לטעטש סָאד

 יד .לטעטש עצנַאג סָאד טעדליבעג ןבָאה םורַא ןסַאג עכעלטע ןוא רעטנעצ ןיא קרַאמ סָאד

 עטייזעצ ייז ןשיווצ ,רעדלעפ ןוא סעקנָאל ,רעדלעוו ןופ ןענַאטשַאב זיא םורַא הביבס עצנַאג

 ,"ףיוה; רעד ןענופעג ךיז טָאה ןַאמעינ ןופ גערב ןפיוא .עניילק ןוא עסיורג -- רעפרעד

 ןַאד ךיוא טָאה ןיילַא לטעטש סָאד .יָאקצעבורט ףַארג םוצ לָאמַא טרעהעג טָאה סָאװ

 טייצ רעד טימ .ןזניצ ןלָאצ טפרַאדעג םיא ןבָאה רעניווונייא עלַא ןוא ףַארג םוצ טרעהעג

 ַא ןוא רעניווונייא עקיטרָא יד ךרוד ןרָאװעג טזיילעגסיוא ןדָאב לייט עטסערג סָאד זיא

 .לטעטש ןופ גנולקיװטנַא ערעלענש סָאד ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא םעד קנַאד

 ןוא לטעשז ,עדיל :םורַא טעטש יד טימ עצילעב ןדנוברַאפ ןבָאה ןגעוו-טפיוה יירד

 עמרָאפטַאלּפ ַא) ןעמָארַאפ ייווצ ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיב .קַאדולאשז

 טנידעג ,ךייט ןרעביא ןגיוצרַאפ עניל ַא ןופ ףליה רעד טימ (סעקדָאל עסיורג ייווצ ףיוא

 טָאה גירק-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .ןַאמעינ ןופ ןטייז עדייב יד ןשיווצ עיצַאקינומָאק יד

 ןטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו ,קירב ענרעצליה עסיורג ַא טיובעגסיוא גנוריגער עשיליופ יד

 ןעוועג טלעטשעגנייא רעטניוו ןדעי ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא קירב יד .רָאי ןט1936 ןזיב

 רעבירעד .ןריר טגעלפ ןַאמעינ רעד ןעוו ,סעירק-זייא עסיורג יד ןופ הנכס רעד רעטנוא

 ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא טעברַא-יוב יד ןוא ףיוה ןבענ ןרָאװעג טיובעגרעביא יז זיא

 ןלַאפעגנײרַא ןַאד זיא לטעטש ןיא .ײמרַא רעשיליופ רעד ןופ ןָאילַאטַאב-ןרָאיּפַאס ַא ךרוד

11 



 שטיװעלעסָאי השמ 182

 רעטעפש זיא קירב עקיזָאד יד .רעקידעבעל לסיב ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ןוא הסנרפ לסיב ַא

 ָאבַאס א תעב (1943 רָאי ןיא) רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעצילעב ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ

 .טנַאּפוקָא ןשישטייד םעד ןגעק טקַא-שזַאט

 ַא .ןטילּפ-ץלָאה ןופ גנוגעוואב עסיורג ַא טריפעג לָאמ עלַא ךיז טָאה ךייט ןפיוא

 זיא לייט א ןוא עצילעב םורַא רעדלעוו יד ןיא ןרָאװעג טריטַאָאלּפסקע זיא ייז ןופ לייט

 טרָאּפ ןוא ענווָאק ןייק ןייג ןגעלפ ןטרָאּפסנַארט-ץלָאה יד .רעטרע ערעדנַא ןופ ןעמוקעג

 טנַאיװָארּפ טימ ןגרָאזַאב ךיז סעקינטילפ יד ןגעלפ גערב רעצילעב ןפיוא ןוא ,לעמעמ

 ךיוא ןגעלפ'ס שטָאכ ,ןדיי רעצילעב יד הסנרפ לסיב א ןבעגעג טָאה סָאד .ןעקנַארטעג ןוא

 .לטעטש ןיא ןרוכישנָא טוג ךיז ןגעלפ עכלעוו ,סעקינטילּפ יד טימ ןעיירעגירק ןייז

 ,הביבס רעד ןופ םירעיופ יד ןופ ןגיוצעג ןדיי רעצילעב יד ןבָאה הסנרפ-טפיוה יד

 רעטרעדנוה ןגעלפ גָאט םעד .ךָאװטימ ןדעי ,קרַאמ ןפיוא ןרָאפנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ עכלעוו

 ,האובת) ןטקודָארּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל ערעייז ןפיוקרַאפ לטעטש ןיא ןעמוק עשיפרַאד

 עקיטיונ ענעדיישרַאפ ןפיוקנייא ןוא (.וו .ַא .א דרעפ ,תומהב ,ןסּפעש ,ןטכורפ ,רעייא ,תופוע

 -ילעב ןוא רעמערק ,םירחוס יד .טפַאשטריװדנַאל רעד רַאּפ ןוא ךיורבעגדזיוה ןרַאפ ןכַאז

 -ונַאמ ןפיוקרַאפ ייז ןוא םירעיופ יד ייב עיצקודָארּפ עשיפרָאד יד ןפיוק ןגעלפ תוכאלמ

 -טפאשטריוודנַאל ,ןזייא ,ןטקודָארּפ עלַאינָאלַאק ,עירעטנַאלַאג ,ץלַאז ,רעקוצ ,רוטקַאפ

 .וו .ַא .א תואופר ,םילכדזיוה ,םירישכמ עכעל

 -דלעפ ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ףליה עשיניצידעמ יד

 ןגעלפ עכלעוו ,"סעקבַאב; ןוא "סערָאכַאנז, ןעוועג ךיוא ןענייז רעפרעד יד ןיא .סרעש

 רעטשרע רעד ךָאנ םיוק ."ןשינעדייררַאפ, ןוא רעצכעטיירק ,ןזָארג ענעדישרַאפ טימ ןלייה

 יד ךיוא טנידַאב טָאה רעכלעוו ,לטעטש ןיא רָאטקָאד ַא ןענישרעד זיא המחלמ-טלעוו

 ,הביבס עצנַאג

 רוקמ סלַא רָאנ טינ טנידעג ןבָאה *ןיזַאגַאמ רענשטעטפַא, רעד ךיוא יוו ,קיײטּפַא יד

 רעקייטפַא םוצ .טנגעג ןוא לטעטש ןרַאפ ןעלטימ עשיטעמסָאק ןוא עשיניצידעמ ןופ

 רעדייא ךָאנ .ןטייקנארק ענעדישרַאפ תעב ףליה ןטעב ןוא ןטַארַאב ךיז ןעמוק ןעמ טגעלפ

 .רָאטקָאד םוצ ןייג ןסילשַאב טגעלפ'מ

 טנידַאב ןבָאה ייז ןוא (עכעלטסירק) סנירעשוקַא ייווצ ןעוועג ןענייז לטעטש ןיא

 .זיוה רענעגייא ריא ןיא ערעדעי *ןרעוו ןגעלעג, ןגעלפ עכלעוו סנירָאטעּפמיק עלַא

+ 

 ןזעוועג ןענייז ןעמָארק יד .רעמערק ןעוועג ןענייז םיסנרפמ יד ןופ לייט עטסערג יד

 ךיוא זיא סע .וו"ַאא גרַאוונזייא ,רעדעל ,רוטקַאפונַאמ ,עירעטנַאלַאג ,גרַאוונסע טימ



 13 ןבעל עכעלטפַאשלעזעגישימָאנָאקע סָאד

 6--5 .דנַאלסיױא ןייק ןריטרָאּפסקע טגעלפ ןעמ סָאװ ,דרעפ טימ לדנַאה ַא ןעגנַאגעגנָא

 -נייא ןופ ןענַאטשַאב זיא הסנרפ רעייז -- יירעשיילפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה תוחפשמ

 יד) לטעטש ןיא שיילפ סָאד ןפיוקרַאפ ןוא ןטעברַאַאב ,רעפרעד יד ןיא תומהב ןפיוק

 .ןטסירק יד -- (הפירט יד) עטשרעטניה יד ןוא ; דיי יד -- לייט עטשרעדָאפ

 ייז ןוא עצילעב ןיא ןזעוועג ןענייז תוינסכַא ןוא ןענַארָאטסער-ןעקנעש עכעלטע

 -נײרַא זיא ןעקנעש יד ןיא הסנרפ-טפיוה יד .םיתב-ילעב עשידיי וצ טרעהעג ןבָאה עלַא

 ןוא סּפַאנש ַא ןכַאמ ןעמוקניירַא ןגעלפ םירעיופ יד ןעוו ,געט-קרַאמ יד ןיא ןלַאפעג

 .ןסייברַאפ

 ןוא סקַאלפ ,ןעמיוז ,האובת טימ רחסמ רעסיורג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא טייצ-רעטניוו

 יד ןיא ןרָאפעג ,רחסמ םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סעילימַאפ קילדנעצ ַא .גרַאוורעטופ

 סָאד רעטעפש ןוא (סקַאלפ ןופ רענרעק) ןעמיוז ןוא תואובת ןפיוקנייא רעפרעד עקימורַא

 -סנַארט רעטייוו סָאד ןגעלפ עטצעל יד .לטעטש ןופ םירחוס ערעסערג יד טפיוקרַאפ

 .ענליוו ןייק וליפַא ןוא עדיל טָאטש-זיירק רעד ןיא ןפיוקרַאפ םוצ ןריטרָאּפ

 ,רעדעס ןרידנערַא טימ ןעמונרַאפ ךיז הסנרפ עקיטייז סלַא ןבָאה תוחפשמ עכעלטע

 .עדיל ןייק טקישעג ךיוא ןוא לטעטש ןיא טכורפ יד טפיוקרַאפ

 סערעיזָא יד ןוא ןַאמעינ רעד .שיפ טימ רחסמ ןופ טבעלעג ןבָאה תוחּפשמ רָאּפ ַא

 -טָאלּפ ,ןשַארַאק ,ןעיילש ,טכעה :שיפ ןטרָאס ענעדישרַאפ ןיא ךייר ןעוועג ןענייז םורַא

 ןיא ןרעוו טפיוקרַאפ טגעלפ גנַאפ-שיפ םענופ לייט ַא .ַא"א (סענייראמ) ןבלעיק ,סעק

 .עדיל ןיא לייט ַא ןוא אפוג לטעטש

 -שזריק ,רעטסוש ,רעדיינש : תוכאלמ-ילעב ןעוועג ןענייז םיסנרפמ לייט רעסיורג ַא

 ןעוועג ןענייז םיסנרפמ עכעלטע .ג"דא ןדימש ,סרעמיר ,(רעלשיט) סערַאילָאטס ,רענ

 עצילעב ןופ ךָאװ ַא לָאמ 2 ןרישזַאסַאּפ ןוא הרוחס ןריפ ןגעלפ עכלעוו ,תולגע-ילעב

 סובָאטיוא ןַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .קירוצ ןוא עדיל ןייק

 .עדיל ןייק

 עקיטרָא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,םידמלמ עכעלטע ןעוועג ןענייז ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא

 .םורא רעפרעד יד ןיא סעקינבושיי ןופ רעדניק יד טנרעלעג ןבָאה סָאװ רעדָא "םירדח,

 סלַא טנידעג ןבָאה עכלעוו ,םירוחב רעצילעב עכעלטע ןעוועג ןענייז ןרָאי עטצעל יד ןיא

 .עלוש רעשידיי רעד ןיא רערעל

 -ַאב ןוא תוחפשמ לָאצ ערעסערג א רַאפ הסנרפ ןבעגעג ןבָאה ןעיירעקעב עכעלטע

 ןופ ךיורבעג םעד ךיוא ןוא גנורעקלעפאב עקיטרָא יד סקעבעג ןוא טיורב טימ טגרָאז

 ךיוא ןוא ןעיירעקעב לייט א ןבָאה חספ רַאפ םישדח 2 ךרעב .גָאט-קרַאמ ןכעלטנכעוו

 רעצילעב .תוצמ ןקַאב וצ "ןטַארדַאּפ , ןיא טלדנַאוורַאפ ךיז ןעגנוניווו עטַאווירפ עכעלטע

 -רַאפ עקַאט ןגעלפ ןוא טעטילַאווק רעטוג טימ טמירַאב ןעוועג קידנעטש ןופ ןענייז תוצמ

 .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עדיל ןיא ךיוא רָאנ ,לטעטש ןיא רָאנ טינ ןרעוו טפיוק
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+ 

 רעסיורג רעד :טנכעררַאפ ךיז ןבָאה עצילעב ןיא "ןעגנומענרעטנוא; ערעסערג יד וצ

 ןצנַאג םעד טנידַאב ןבָאה ןלימ יד .עינרַאילָאמס יד ; לימדטניוו רעד ;לימ "רעווָארַאּפ,

 ןיא תואובת ערעייז ןעגנערב ןגעלפ רעפרעד רעקילדנעצ ןופ םירעיופ יד ןוא םורַא טנגעג

 עינרַאלָאמס רעד ןיא .ןעיילק ןוא ןפיורג ,ןלעמ ענעדישרַאפ ןלָאמנָא ןוא ןיירַא ןלימ יד

 טרָאד ןוא רעדלעוו עטקַאהעגסיוא ןופ סעשטרָאק עװָאנסָאס ןעגנערב םירעיופ ןגעלפ

 .סעינשזוק יד רַאפ ןליוק ןוא עלָאמס ,ןיטנעפרעט ףיוא ןרעוו טעברַאעגרעביא ייז ןגעלפ

 ןרימש םוצ עלדיװָארַאמש טעברַאעגסיוא טָאה רעכלעוו ,רעצילעב ַא ןעוועג וליפַא זיא'ס

 .רענעגעוו יד ןופ רעדער יד

 רעקילדנעצ ןופ טנגעגמוא רעסיורג ץנַאג א ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג זיא עצילעב

 עצילעב ןיא .ענימג רעד ןיא טריפעג ךיז טָאה עיצַארטסינימדַא עניימעגלַא יד .רעפרעד

 טימ טנַאדנעמָאק א ןופ קענורעטסָאפדייצילֶאפ רעליבַאטס ַא ןענַאטשעגנייא ךיוא זיא

 ידכ ,ייז טימ ןעגנואיצַאב עטוג ןטלַאהנָא טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד .ןטנַאיצילָאּפ 6--ל

 ."טכַאמ רעד, ןופ תורצ ןדיימוצסיוא

 זיא סָאװ ,הליהק יד ןענַאטשעג זיא ןבעל ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג םענופ שארב

 עשלהק עלַא טימ טריפעגנָא טָאה הליהק יד .רעניווונייא עשידיי יד ךרוד טלייוועג ןעוועג

 יד ,קנַאב עוויטַארעּפָאָאק ַא ,עסַאק-דסח-תולימג ,ףליה עלַאיצָאס עמַאזניימעג) םינינע

 יד טריטנעזערפער טָאה ןוא (םיארונ-םימי ףיוא ןזח ַא ,שרדמ-תיב רעד ,עלוש עשידיי

 .טכַאמ רעשיליופ רעד רַאפ עדניימעג עשידיי

 ,שרדמ-תיב "רעטלַא, רעד :םישרדמ-יתב ייווצ ןעוועג לָאמַא ןענייז עצילעב ןיא

 -תיב רענרעצליה "רעיינ, רעד ןוא ; קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע טימ לגיצ ןופ טיובעג

 א ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ןוא רָאי 70 ךרע ןַא ןענַאטשעג זיא רעטצעל רעד .שרדמ

 -רַאפ זיא רע זיב ןענַאטשעג זיא שרדמ-תיב "רעטלַא, רעד .רָאי ןט1915 ןיא הפירש

 -רַאפ ןוא לטעטש ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו רָאי ןט1941 ןיא ןרָאװעג טנערב

 .רעזייה עשידיי עלַא טעמכ קיליווזייב טנערב

 תורמג .לטעטש ןצנַאג ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא שרדמ-תיב רעד

 -רפס .קנערש יד טימ טנַאװ עקידברעמ יד טליפעגסיוא ןבָאה םירפס עקילייה ערעדנַא ןוא

 םעד טליפעגנָא ןבָאה קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,סהרות

 .1941 רָאי ןיא הפירש ד"א רעד תעב ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז םירפס עלַא יד .שדוקיןורָא

 שרדמה-תיב ןיא ןפָארטעג ךיז ןדיי ןבָאה ,בוט-םוי ןוא תבש ייס ,ןכָאװרעדניא ייס

 סעומש א טפַאכעגניירַא תוליפת יד ןשיווצ ןוא ,בירעמ ןוא החנמ ,תירחש ןענעווַאד םייב

 תוינשמ טאלב א טנרעלעג ערעטלע ןוא םירוחב ןבָאה ןענעוואד ןכָאנ .אמויד ינינעב



 185 ןבעל עכעלטפַאשלעזעג-שימָאנָאקע סָאד

 םתס רעדָא ,םייח-רוקמ ןיא רעדָא ם"במר ןיא טקוקעגניירַא םתס רעדָא ,ארמג רעדָא

 .םילהת לטיּפַאק ?ךעלנייוועג, א טגָאזעג

 ענעבעגעגרעביא ןוא הרות ןיא עטסּוװַאב םינבר ןטלַאהעג קידנעטש טָאה הליהק יד

 ל"צז קינדור ףסוי 'ר ברה :ןעוועג ןענייז םינבר ייווצ עטצעל יד .םינינע עקידלטעטש יד

 יד ךרוד ןרָאװעג טקינייפרַאּפ שודק ַא יװ זיא רעכלעוו ,ל"צז ןייפ יאתבש 'ר ברה ןוא

 .1941 רעמוז ןיא ,עצילעב ןיא םיחצור עשטייד

 .בוט-םוי ןוא תבש ןיא דומע םייב טנווַאדעג ןבָאה תוליפת-ילעב ןוא םינזח עטוג

 היטפש 'ר ,שטיווָאנועמש ריאמ 'ר :טנַאקַאב ןעוועג זיא תוליפת-ילעב עטצעל יד ןשיווצ

 -ייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ןייפ יאתבש 'ר ברה ךיוא .קישטנַארַאב םייח 'ר ןוא ןַאמפיוק

 .רופיכ-םוי םוא הליענ ןענעוואד וצ הקזח א טַאהעג טָאה ןוא הליפת-לעב רעטנכ

 רַאפ "שדקה, סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,ןינב א טגָאמרַאפ לָאמַא טָאה הליהק יד

 -עגּפָא טָאה "שדקה; רעד) תובדנ ןביילק עצילעב ןרָאפכרוד ןגעלפ עכלעוו ,טיל-עמערָא

 טינ ןבָאה הווקמ ַא ןוא ץחרמיתיב ַא .(שרדמ-תיב "םעיינ, םעד טימ ןעמַאזוצ טנערב

 .החפשמה תרהט לעיצעּפס ,טייקנייר ןוא טנוזעג םעד ןטיה וצ ידכ ,לטעטש ןיא טלעפעג

 וליפַא .עלוש רעשידיי רעד רַאפ ןינב רערעדנוזַאב ןייק ןעוועג טינ זיא ןרָאי עגנַאל

 ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןבָאה ,עדָאמ רעד ןופ סיורַא ןענייז "םידמלמ, יד טימ "םירדח, יד ןעוו

 רעד ןופ ןלייט ייווצ יד ןיא ןוא שרדמ-תיב ןופ "לביטש, ןיא טנרעלעג רעדניק-עלוש יד

 .בוט-םוי ןוא תבש ןיא זיולב טנווַאדעג ןבָאה רעבייוו יד ּווו ?םישנ-תרזע;

 תעב .עירָאטסיה עצנַאג ַא טָאה עלוש רעשידיי רעד רַאפ ןינב ַא ןופ ןלעטשפיוא סָאד

 סנעמערק םהרבַא 'ר ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,םינקסע-הליהק יד ןופ הפיסַא ןַא

 עצילעב ייב ענישַאט ףרָאד םעניילק ןיא זַא ,שטיװָאנַאמלַאק לסיז טלייצרעד טָאה ,בוטש

 ייס ןוא עלוש רעד רַאפ ייס קיסַאּפ ןייז ןעק סָאוו ,בוטש ענרעצליה א טפיוקרַאפ טרעוו

 ןעיובפיוא ריא ןוא בוטש יד ןפיוק ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .קנאב רעד רַאפ ךיוא

 זיא טייצ רענעי וצ) ןקעווצ ד"א עדייב יד רַאפ שרדמה תיב ןבענ ץַאלּפ ןפיוא יינספיוא

 ןוא שטיוועלעסָאי ןמלז 'ר ןעוועג עלוש רעד ייב טעטימָאק-ןרעטלע ןופ רעציזרָאפ רעד

 .(יקצעינעמַאק חנ םייח 'ר ןעוועג זיא קנַאב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא לייט ַא :ןלעווק ענעדישרַאפ ןופ טלעג ןרָאװעג טלמַאזעג זיא'ס

 טלמַאזעג ןבָאה לייט ַא ןוא טײלסדנַאל רענַאקירעמַא ךרוד לייט ַא ,"אפאקעי, רעד ךרוד

 -יטנגייא רעד ןעוועג בדנמ טָאה טנעוו עטסקינייוועניא יד ףיוא רעטערב .ןדיי רעצילעב

 ןינב רעד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ױזַא טָא .טילַאש .א קַאטרַאט רעצלעס םענופ רעמ

 ןסַאלק 4 יד ןקידנערַאפ ןכָאנ) ןסַאלק ריפ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,עלוש רעשידיי רעד רַאפ

 רָאנ טינ .(עלוש רענכעשווַאפ רעשיליופ רעד ןיא ןייגרעביא טפרַאדעג רעדניק יד ןבָאה
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 -ַאגרָא-טכַאמ ןוא רעניווונייא עכעלטסירק יד ,רעווש ןעמיקעגנָא זיא עלוש יד ןעיוב סָאד

 רעטנעצ עמַאס ןיא ןרעוו טלעטשעגפיוא לָאז עלוש יד זַא ,ןגעקַאד ןעוועג ללכב ןענייז ןענ

 רעייטשרָאפ רעשידיי רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסווָאניסַאי המלש קנַאד ַא .לטעטש ןופ

 עכלעוו תולגע-ילעב יד ןוא טפַאשרענגעק עקיזָאד יד ןרָאוועג לטב זיא ,ענימג רעד ןיא

 יד ןופ ןרָאװעג טיירפַאב וליפַא ןענייז ןינב םעד רַאפ ץליהעג יד טריפעגרעבירַא ןבָאה

 .רָאי םענעי ןיא ,ןזניצ-ענימג

 ןלָאז רעדניק עלַא זַא ,ראפרעד טגרָאזעג טָאה עלוש רעד ןופ טעטימָאק-ןרעטלע רעד

 רעד זיא עלוש רעד ןיא .גנודליב עניימעגלַא ךיוא ןוא טייקשידיי עלוש רעד ןיא ןענרעל

 .ןרעטלע יד ןופ ןטייקכעלגעמ עשימָאנַאקע יד טיול ןרָאװעג ןטסָאמעגסיױוא דומיל-רכש

 ןורהַא ,יקסװָאכעשזָא והילא :ןעוועג זיא טעטימָאק-ןרעטלע םעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 המלש ןוא ןעמערק םיריימזלארשי ,שטיוועלעסַאי ןמלז ,יקסװָאצָאלז לארשי ,לעסוב

 .ןַאלּפַאק

 -עג טלדנַאוורַאפ עלוש יד זיא ,רָאי ןט1939ןיא ןטעיווָאס יד ןופ שרַאמנײרַא ןטימ

 יד ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ רעטעפש זיא יז .עלוש-סגנוריגער רעשידיי ַא ןיא ןרָאװ

 .(1941) לטעטש ןיא ןיירָא ןענייז ייז יוו .ךיילג ןטנַאּפוקָא עשטייד

 א

 רעוויטַארעּפָאָאק רעד ךרוד טריפעג ךיז טָאה לטעטש ןיא ףליה עלעיצנַאניפ יד

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג ,רָאי 1918 ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה קנַאב יד .קנַאב

 ןיא רעטעפש ,בוטש סלעקעמ רתסא-היח ןיא ביוהנָא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןוא ,המחלמ

 .ןינב םעיינ םעד ןיא ףוס םוצ ןוא סהנוי עקשער ןופ זיוה

 -רַאפ) יקצעינעמַאק חניםייח : ןופ ןענַאטשַאב זיא קנַאב וזפ גנוטלַאווראפ עטשרע יד

 ןוא יקסרַאילטָאק בקעי ,ןעמערק םהרבַא :(רעריסַאק) שטיוועלעסַאי םהרבַא ; (רעטלַאוו

 .יקסווָאניסַאי המלש

 ערעדנַא ךיוא ןוא תוכאלמ-ילעב ןוא םירחוס תואוולה טלייטרַאפ טָאה קנַאב יד

 רעדָא ןקעווצ עכעלטפעשעג רַאפ םעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעניווונייא

 קנַאב ןופ ןריּפַאּפ עלַא ןעמ טָאה ,עצילעב ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעיווַאס יד ןעוו .ערעדנַא

 טניפעג יז ּווו ,דרע רעד ןיא ןטלַאהַאברַאפ ןוא עסַאק רענרעזייא רעד ןיא טגײלעגנײרַא

 ...גָאט ןקיטנייה ןזיב .סיוא טזייוו ךיז

 -טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עסַאק-דסח-תולימג יד

 גנוטלַאװרַאפ-דסח-תולימג רעד ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד .רָאי ןט1914 ןיא ,המחלמ

 רזעילא ,קינדור ףסוי ברה : ןעוועג ןענייז םירבח יד ןוא יקסווָאניסַאי עשוהי ןזעוועג זיא

 (סעקשָאש) השמ ןוא שטיוועלעסַאי םהרבַא ,(רעשטמערעי רעד רעזייל) יקסוועלעקנַאי

 .יקסלעיצנעזד
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 סע רעכלעוו ןיא גנוטלַאוורַאפ עיינ ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא רָאי ןט1926 ןיא

 סלַא ןוא ; שטיוואקציא ףסוי-לאומש -- רעציזרָאפ סלַא :"תוחוכ עשירפ, ןיירַא ןענייז

 -עקנַאי רזעילא .,יקסווָאקילעז ריאמ ,יקסווָאצָאלז לארשי ,יקסווָאכעשזָא הנוי -- םירבח

 -רַאטערקעס סלַא :ןעמערק םיריימ-לארשי ,יקסווָאזָאל ףסוי ,שטיװעלעסָאי ןמלז ,יקסוועל

 .יקסנַאשזָאר םירפא -- רעטלעטשעגנָא

 .םָארק סרעשטמערעי םעד רעזיל ןיא טריפעג ךיז טָאה עסַאק דסח-תולימג יד

 ןופ טייקיטעט יד זיא ,קנַאב יד רַאפ ןינב רעד ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא'ס יוו םעדכָאנ

 טָאה עסַאק יד .ןינב םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ךיוא עסַאק-דסח-תולימג רעד

 -יונעג ךיז ןבָאה סָאוו ,עקינעי יד ןפלָאהעג טימרעד ךיוא ןוא תואוולה עניילק טלייטרַאפ

 ךיש ןוא דגב ַא ךיז ןפַאשנייא רעדָא ,הרוחס ןפיוקנייא םוצ סעטָאלז רֶאּפ ַא ןיא טקיט

 .בוט-םוי ראפ

 -רוקיב, :ןעוועג ןענייז לטעטש ןיא סעיצוטיטסניא עקיטעטליווו ערעדנַא יד ןופ

 ,"קדצה-תניל, ;עקיטפרעדַאבטױנ רַאפ ףליה עשיניצידעמ ןבעגעג טָאה סָאװ ,"םילוח

 .עקנַארק ייב ןקיטכענ ןייג ןגעלפ רעדילגטימ יד סָאוו

 ןופ םינקסע יד ."אחספד אחמק, טגרָאזעג טָאה טיילעמערַא רַאפ חסּפ ףיוא תוצמ רַאפ

 .תולכ עמערָא ןענעדרַאנייא ןוא ןבעגסיוא ןפלָאהעג טָאה "הלכ-תסנכה;

 -יטעט יד ןעמונרַאפ טָאה ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעצילעב םעניא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא

 ןעוועג זיא סָאװ ,("ענרַאשזָאּפ שזַארטס, יד) עיצַאזינַאגרָא-רעשעלרעייפ רעד ןופ טייק

 ןוא ןעמערק םהרבא ןעוועג זיא רעציזרָאפ רעד .יקסווָאצָאלז לארשי ךרוד טריפעגנָא

 .ןאמפיוק (לרעב) בד רַאטערקעס רעד

 ןכאמ טגעלפ ענעריס א :ןעגנוביא ןכַאמ טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ סעקינרַאשזָאּפ יד

 -אזוצ לענש ךיז ןבָאה סעקסַאק ןוא סמרָאפינוא ןיא רעדילגטימ עלַא ןוא "עגַאווערט, ַא

 יד ,סרעטייל יד ןעיצסיורַא ךיג טגעלפ ןעמ ;עזימער רעד ןבענ ץַאלּפ ןפיוא ןפָאלעגנעמ

 א ןופ ןשעל סָאד ןריזינעצסניא ןוא סעקשיק יד טימ סעּפמָאּפ יד ,רעסַאוו טימ ךעלסעפ

 ןוא סַאג ןפיוא ןזעוועג ןַאד ןענייז לטעטש ןופ רעדניק עלַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .הפירש

 ןכירק ייז ױזַא יוו .סעקינרַאשזָאפ יד ףיוא תולעפתה ןוא דיירפ טימ ןקוקוצ ךיז ןגעלפ

 .רעזייה יד ףיוא רעסַאװ ןצירפש ןוא סרעטייל יד ףיוא

 ןכָארבעגסיוא ןבָאה'ס ןעוו .םירישכמ יד טעדנעוועגנָא עקַאט ןעמ טָאה טפָא ץנַאג

 -רַאפ ןענייז ןורכז ןיא .םורַא רעפרעד יד ןיא ייס ,לטעטש ןיא ייס תופירש עקיטכיר

 ןטימ קעװַא זיא לטעטש בלַאה ַא ןעוו ,רָאי ןט1926 ןיא תופירש עסיורג ייווצ יד ןבילב

 .ןרָאװעג טנערברַאפ רעזייה עשידיי עטלייצעג ןענייז סנ יפ לע זיולב ןוא ךיור
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 ,"ענרַאשזָאּפ, רעד ןופ רעטסעקרָא ןרעביא ןעוועג זיא לטעטש ץנַאג ןופ הווַאג יד

 -סעקרַא רעד .עשידיי ייס ,עשיליופ ייס ,ןעגנורעייפ ענעדישרַאפ ייב ןליפש טגעלפ סָאװ

 ןייק ןייז-הלוע ןייז ךָאנ ןוא יקסנעזדָארג (לרעב) בד ךרוד טריפעגנָא ןעוועג זיא רעט

 .רעטסעקרָא םענופ רעטסײמלעּפַאק רעד ןרָאװעג יקצעינעמַאק קחצי זיא לארשי-ץרא

+% 

 ךיוא ןענעכייצַאב וצ זיא ,עצילעב ןיא ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק ערעדנַא יד ןופ

 ַא ףיוא ןעגנולעטשרָאפ ןריפסיוא ןוא ןטיירגוצ טגעלפ סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַארד םעד

 עזימער-רעשעלרעייפ רעד ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנולעטשרָאפ יד .ָאווינ םענייש ץנַאג

 תוסנכה יד .רעטסעקרַא ןרַאפ עניב עלעיצעפס ַא טיובעגפיוא ןעוועג זיא סע ּוװ ,("ייראס,)

 רַאפ ןוא ןקעווצ עקיטעטליווו רַאּפ ןרָאװעג טעמדיוועג ןענייז ןעגנולעטשרַאפ יד ןופ

 .לטעטש ןיא סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ

 יד ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ טײקיטעט-טרָאּפס יד ןענָאמרעד וצ טרעוו ךיוא זיא סע

 .ערעדנַא ןוא לָאבצענ ,לָאבטנַאה ,לָאבטופ ןופ סעדנאמָאק

 ,"תורבח, ענעדישרַאפ יד ןטוג םוצ ןרעוו טנָאמרעד ָאד ךיוא ןלָאז ףוס םוצ ןוא

 ןענרעל שרדמ-תיב ןיא ןביילקנעמאזוצ גָאט ןדעי ךיז ןגעלפ רעדילגטימ ערעייז סָאװ

 בקעי 'ר ןוא יקסווַאקשטוב בייל-םייח ר ברה וו .ַא .א םיליהת ןגָאז ,ארמג ,תוינשמ

 "תורבח; יד ןיא קיטעט ןעװעג ןענייז ,(ץ"עי רעדַא ,סעקניצ לקנעי) רעלקומש

 יד ןרעוו טנכייצרַאפ ךיוא אד לָאז ןוא .תוינשמ ןוא ארמג ןופ םירועיש ןבעגעג ןוא

 טריפעג טָאה הרבח יד .הרובק וצ ןעגנערב ןעוועג זיא טכילפ ריא סָאװ ,אשידק-הרבח

 -תיב ןפיוא טסַאּפעגפױא ןוא טיהעגּפָא טָאה ןוא ענעריובעג ןוא םירטפנ יד ןופ סקנפ ַא

 ןעקנוזרַאפ ןעוועג ןיוש זיא טרָאד תובצמ יד ןופ לייט רעסיורג רָאג ַא סָאװ ,תורבקה

 .טבעלעג ךָאנ טָאה לטעטש עשידיי סָאד תעב ,דרע רעד ןיא

 עשידיי יד .עצילעב רעשידיי רעד ןופ ןבילברַאפ טינ טרָאד רכז ןייק זיא טנייה

 ףיוא ןבָאה םוקמוא ןופ ןדיי עטעװעטַארעגּפָא ענלצנייא יד ןוא טנערברַאפ ןענייז רעזייה

 ןופ רכז א שטָאכ ןבילברַאפ טרָאד זיא'ס יצ טסייוו רעוו .לטעטש סָאד טזָאלרַאּפ קיבייא

 ...תורבקה-תיב ןטלַא ןפיוא תובצמ ענעקנוזרַאפ עטלַא יד



 ןהכ םולש

 (1929) עגַאל רעשימַאנַאקע רעד ןגעוו טנעמוקַאד א

 "אפאקעי, םענופ גוצסיוא ןַא זיא עצילעב ןגעוו לַאירעטַאמ רעטכַארבעג רעטייוו רעד

 טעטימָאקדטנגעג םעד ךרוד ןבעגעגסיורַא ,"תומוהמ ןוא המחלמ ןיפ תוברוח יד ףיוא, סקנּפ

 -עפס ַא טכַארבעג טרעוו סקנפ ןקיזָאד םעד ןיא .1930 רָאי ןיא ,ענליוו ןיא "אפאקעי, ןופ

 ,"1929--1928 ןרָאי יד ןיא ךעלטעטש יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד, .נ .א גנולייטפָא עלעיצ

 רעגליוו ןיא ךעלטעטש לָאצ אזא ןגעוו ןעגנולדנאהפַא עצרוק 70 ךרעב םורַא טמענ סָאװ

 -עפס רעד טכוזאב ןרָאי ענעי ןיא טָאה'ס עכלעוו ןיא ,סעווטסדווועיִאוו רעקדורגָאװָאנ ןוא

 יד טשרַאפעגסיוא ךעלדנירג ןוא ןהכ םולש "אפאקעי, ןופ רעטקיטכעמלופַאב רעלעיצ

 .עגאל עשימָאנָאקע

 ,עצילעב ןגעוו גנ.לדנַאהפַא רעקיזָאד רעד ןופ טסקעט םעיונעג םעד ָאד ןעגנערב רימ

 עצילעב ווו סקנפ ד"א םעניא ןלײטּפָא ערעדנַא ןופ לטעטש ןגעוו םיטרפיבָאגוצ ךיוא יו

 ,טנָאמרעד טרעוו

 רעביא זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ לָאצ עניימעגלַא יד .(זיירק רעדיל) עצילעב

 .עשידיי 130 ייז ןופ ,סעילימַאפ 0

 ןעייטש תוסנרפ עדייב יד ; לדנַאהניילק ןוא יירעמערק -- גנוקיטפעשַאב-טפיוה יד

 ןַארַאפ ןענייז ,םעד רעסיוא ,ןעמָארק ןופ סולפרעביא ןַא ָאד זיא סע .טכעלש רעייז

 רעסיורג ןוא רעכייר ַא טעברַא אפוג לטעטש ןיא .רעפרעד עלַא ןיא ןעמָארק עכעלטסירק

 עשידיי יד ראפ טנערוקנָאק רעכעלרעפעג ַא זיא רעכלעוו ,וויטַארעּפָאָאק רעכעלטסירק

 ַא קיטעט זיא ,גנוריפנָא רעקיבלעז רעד ןוא ןייא רעטנוא ,וויטַארעּפָאָאק םייב .רעמערק

 יד "טעשארטס, ןעמ .ןעלטימ עסיורג טציזַאב עכלעוו ,("ַאקישטפעטס ַאסַאק,) עסַאק"ייל

 טינ ןלעוו ייז ביוא ,"עסַאק, רעד ןיא תואוולה ןייק ןגירק טינ ןלעוו ייז זַא ,םירעיופ

 .וויטַארעּפָאָאק ןיא ןפיוק

 -ךלימ ַא עסַאקיייל רעד ןופ ףליה רעד טימ וויטַארעּפָאָאק רעד ןייא טנדרָא טציא

 ןפַאשוצנייא ףיוא תואוולה גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד סױרַא טיג ןעמ .טפַאשטריוו

 יז ןלעוו ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא וויטַארעּפָאָאק ןיא ןגָארט ןפרַאד ייז ןלעוו ךלימ יד ,תומהב

 .תואוולה ערעייז ןלֶאצסיוא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טניז ,רעגרע ךָאנ ןרָאװעג זיא רעמערק עשידיי יד ןופ עגַאל יד

 רעשידיי רעד ןופ ןטסעטָארּפ יד ףיוא קידנקוק טינ ,טלעטשעגקעװַא טָאה וויטַארעּפָאָאק

 -ץּפָאָאק םעד טנדרָאעגנייא טָאה ןעמ ּוװ ,קרַאמ ןטימ ןיא ןינב ןסיורג ַא ,גנורעקלעפַאב

 םעד ףיוא קעווצ ןקיבלעז םעד רַאפ ןינב ןסיורג ןטייווצ ַא ףיוא ןעמ טלעטש טציא .וויטַאר
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 טייצ ַא טימ זיא סָאװ ,קרַאמ-תומהב ןוא -דרעפ רעד סיוא ךיז טלעטש סע ווו ,ץַאלּפ

 .לטעטש ןרעסיוא רעטנעצ ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא קירוצ

 (עכעלטסירק בור'ס) רעמערק עדמערפ ןָא ןרָאפ ,(ךָאװטימ רָאפ טמוק) קרַאמ ןפיוא

 ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןוא עדיל ןופ רעקעב ןָא ןעגנערב ךיוא ,תורוחס יילרעלכ טימ

 .טיורב ןוא קעבעג (עכעלטסירק בור'ס ךיוא)

 ןַא ןופ ךיוא טדייל ןוא טַאמרָאפ םעניילק ַא ןיא רעייז ךיז טריפ לדנַאהניילק רעד

 .ץנערוקנָאק רעדמערפ רעד ןופ ןוא רעלדנעהניילק ןיא סולפרעביא

 ןוא רעדיינש .טקירדעג ןענייז ,רעדיינש ןוא רעטסוש טפיוהרעד ,תוכאלמ-ילעב יד

 רעמ ץלַא טביוה גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד .רעפרעד עלַא ןיא ןַארַאפ ןענייז רעטסוש

 .ןכאז ןוא ךיש עקיטרַאפ ןצונ ןָא רעמ ןוא

 טלעטשעג רעקעב יד טָאה'מ .ןסָאלשעג עלַא ןענייז לטעטש ןיא ןעיירעקעב ףניפ יד

 .ןליפרעד וצ תלוכיב טינ ןענייז ייז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ עסיורג

 לטעטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא טָאה המחלמ רעד רַאפ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז סע .דנַאלשטייד ןייק ןאמעינ ןטימ ץלָאה ןופ ,*וואלפס, ןופ טבעלעג

 .ןשטנעמ ליפ ןענידרַאפ ןגעלפ'ס עכלעוו םורַא *וואלפס, םייב *סעקישטַאירדָאּפ ענעדיש

 טציא ו .ַא .א גערב םייב טעברַא-גָאט ןופ ,"עקזָאװ; ןופ ןענידרַאפ ןגעלפ ערעדנַא

 .ןעגנאגעגרעטנוא ןצנַאגניא ץלַא סָאד זיא

 םקנפ ריא םעד ןופ םיטרפ-םאגוצ

 -סטייקיטעט םעד ןיא סעסַאק-םידסח-תולימג יד ןופ טכירַאב םעניימעגלא ןיא

 טרעוו ,1929--1926 ןרָאי יד רַאפ ענליוו ןיא "אפאקעי, טעטימָאק-טנגעג ןופ ןָאיַאר

 רָאי ןיא .1926 ילוי ןופ טרינָאיצקנופ עצילעב ןיא עסַאק-דסח-תולימג יד זַא ,טגָאזעג

 ןכעלרעי םענופ לעטשנעמאזוצ רעד .104 זיב ןעגנַאגרעד רעדילגטימ לָאצ יד זיא 9

 : יוזַא ןעזעגסיוא טָאה 1930 רַאונאי ןט1 םוצ סנַאליב

 תואצוה תוסנכה

 ילז 'לז

 98,971.00 תואוולה ענעבעגעגסיורא 2 2.00 "אפאקעי; ןופ האוולה

 5 תונודקפ עטלַאצעגסיוא 222206 ןעלטימ ענעגייא

 0 "אפאקעי; טרעקעגמוא 56 5 תונודקּפ

 ןוא עוויטַארטסינימדא 00 תואוולה עטרעקעגמוא

 2.09 תואצוה ערעדנַא

 1 1 ה"ס

 104 4 היס 51.7 ָאדלַאס



 191 (1929) עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו טנעמוקָאד א

 זיוה ןייא עצילעב ןיא ןעיובפיוא ןפלָאהעג טָאה *אפאקעי, ןופ טעטימָאק-טנגעג רעד

 רעד ןופ ענערָאוועג-בורח יד רַאפ דנָאפ םעד ןופ תושפנ ריפ ןופ החפשמ ןייא רַאפ

 .םינינב ןוא רעזייה המחלמ

 רעד ןופ טנָאמער ןיא טקילײטַאב "אפאקעי, ךיז טָאה 1921--1919 ןרָאי יד ןיא

 .עצילעב ןיא דָאב

 -רָאפ זיא עכלעוו ,ענליוו ןיא "אפאקעי, ןופ ץנערעפנָאק-טנגעג רעטשרע רעד ןיא

 ןופ טַאגעלעד סלַא טקילייטַאב ךיז טָאה ,1919 רעבמעטפעס 10--9--8 םעד ןעמוקעג
 זיא עכלעוו ,ענליוו ןיא ץנערעפנָאק-טנגעג רעטייווצ רעד ןיא ךיוא .קינדור .י ברה עצילעב

 ןופ טַאגעלעד סלַא טקילייטַאב ךיז טָאה 1921 רעבמעצעד 7--6--5 םעד ןעמוקעגרָאפ

 .קינדור .י ברה עצילעב

 טנגעג רענליוו ןופ ןלוש יד ןיא רעדניק עשידיי לָאצ יד ןגעוו עלעבַאט רעד ןיא

 : עצילעב ןיא רימ ןעניפעג ,1930-1929 רָאי-ןרעל ןיא

 רעליש 50 -- ןלוש עזעיגילער ןיא

 1 25 = "םירדח; ןיא

 יט ו ל , 15 -- עלוש-רענכעשװָאּפ רעשיליופ רעד ןיא

 רעליש 0 ןעמאזוצ

 רעטשרע רעד ךָאנ טעדנירגעג טָאה "אפאקעי, סָאװ ,קנעב-סקלָאפ 19 יד ןשיווצ

 .קנַאב-סקלָאפ רעצילעב יד ךיוא ךיז טניפעג המחלמ-טלעוו

 דלַאװ ןקידתונכש םעניא גולפסיוא ןַא תעב לטעטש ןופ עכעלטנגוי



 טי יי -- א ראי ריז לאטא זאא זאק אחי חי
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 (1935) עלוש-סקלָאפ רעשיאערבעה רעד ייב



 יקסווֶאקַאמ ןימינב

 ןרערט ןופ םי םעניא רערט א

 עשידיי עקיטכיל ,ןטלַאטשעג ענייש ןבעגעגסיורַא טָאה עצילעב עלעטעטש עניילק סָאד

 זעוו ,(1920/21) ןרָאי ענעי וצ קירוצ דימת קוק ךיא .ןסעגרַאפ טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,רעמינפ

 רעד וצ ,רעניווונייא עשידיי יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא עצילעב ןיא ןעוועג טסַאגוצ ןיב ךיא

 לצרעה 'ר רעטעפ ןיימ ּווו ,שרדמ-תיב םוצ ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנובערטש רעקיטסייג

 יא
 א 2 4

 א א
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2 

2 
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 יקסדורגָאװָאנ ןועמש ןופ החפשמ יד
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 יקסווָאקַאמ ןימינב 144

, 
 = 0 5 ה,

 יקסדורגָאװָאנ לצרעה ןופ החפשמ יד

 דע ליפ ךיא .ןטלַאטשעג עכלעזַא ךָאנ ןוא ,טנרעלעג הלילו-םוי טָאה ל"ז יקסדורגָאװָאנ

 רענייש רעד ןופ טייקילייה יד ,טליפעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא עקיטסייג יד םויה

 .ןעגנובערטש עשיטסינויצ טַאהעג ,טלעוו ערעסעב א ףיוא טפָאהעג טָאה סָאװ ,טנגוי

 -אזוצ טריצַאּפש ,טליפשעג רעטאעט ןרָאטַאמַא עקידלטעטש עּפורג ַא טימ בָאה ךיא

 ךיא ןוא .עגַאל עשידיי ןוא עכעלטלעוו יד טדערעגמורַא ,ןַאמעינ ןבעל טכַאנרַאפ תבש ןעמ

 .טכַארבעגסױרַא טָאה לטעטש רעזדנוא טנגוי ענייש א רַאפ סָאװ :טכַארטעג טלָאמעד בָאה

 ץלַא ,ץלַא ? םולח א ןעוועג סָאד זיא : ךיז טגערפ ,ןברוח ןשידיי ןסיורג םעד ךָאנ ,טציא

 ..? טשיװעגּפָא ןוא ןטינשרַאפ תמאב



 יקצינרעג םולש

 ''רוביג,, א ןדייז א ןופ דילג א

 (עדייז ןיימ) רעטָאפ ריא .עצילעב ןיא ענעריובעג ַא זיא סרתסא עקייח רעטומ ןיימ

 טעמכ םיא קנעדעג ןיילַא ךיא ."רוביג, א רַאפ עצילעב ןיא טנכערעג ךיז טָאה ,הירכז

 ייב ,רדח ןיא קידנענרעל ךָאנ תוישעמ ליפ רעייז םיא ןגעוו טרעהעג בָאה'כ רעבָא ,טינ

 טַאהעג טָאה עדייז ןיימ זַא ,ןלייצרעד רימ טגעלפ ןיילַא רעזייל 'ר .טחוש םעד רעזייל 'ר

 ןייטש קידנעטש רע טגעלפ שרדמ-תיב ןיא .(הרובג ןופ ןמיס ַא) ךיוב םורַא ןפייר יירד

 ךָאנ וצרעד ןוא יירעקעב : ןעוועג זיא הסנרפ ןייז .טרעטַאמרַאפ ןייז טינ לָאמנייק ןוא

 ןגעלפ םירעיופ ערוכיש ןעוו ,גָאט-קרַאמ ַא ןיא ,לָאמ ןייא טינ .עמשטערק א טַאהעג

 יקצינרעג אמורפ
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 ןייגףיורַא הירכז עדייז ןיימ טגעלפ ,ןדיי וצ ךיז ןעפעשט ןוא ןלַאדנַאקס ןכַאמ ןריבורפ

 .קיאור ןרעוו קרַאמ ןיא טגעלפ ךיילג ןוא טנַאה ןיא לסיפ-ןסּפעש ַא טימ

 רענישטושטש םעד ןעוועג זיא רע .עקנַאשזָאר ןיא ןריובעג זיא חספ רעטָאפ ןיימ

 ןיימ טימ טַאהעג הנותח טָאה רע .ןעמָאנ םעד גָארט ךיא ןכלעוו ךָאנ ,לקינייא ןא ס'נייד

 ןטלַאהעג ייז ןבָאה גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןופ גנַאפנָא םוצ זיב ןוא 1908 ןיא רעטומ

 .ןישטושטש ןופ טייוו טינ ,ץירפ ַא ייב טקַאּפ ַא

 יד טריזיווקער ןטַאדלָאס עשיסור יד ןבָאה טרעטנענרעד ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו

 ,דנַאלסור ןייק טריאוקַאווע ךיז ןבָאה ןרעטלע עניימ ןוא טקאפ ןופ יק

 .עצילעב ןיא טצעזַאב ךיז בָאה רימ ןוא ןעמוקעג קירוצ רימ ןענייז 1918 רָאי ןיא

 ןעמוקעג קירוצ ןענייז רימ לייוו ,ערעווש ַא רעייז ןעוועג ביוהנָא ןיא זיא עגַאל רעזדנוא

 .ןבעל םוצ ןעלטימ םוש ןייק ןָא

 ליפ ןרָאװעג זיא בצמ רעזדנוא ןוא ןטסירק טימ ןעלדנַאה ןעמונעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 ןענעדָאלנָא םייב .עדיל ןייק ןריפקעװַא ןוא האובת ןפיוקפיוא טגעלפ עטַאט רעד .רעסעב

 .רימ טימ ןוא רעטָאפ ןיימ טימ ךיילגוצ ןטעברַא רעטומ ןיימ טגעלפ ןגָאװ ןפיוא קעז יד

 ."הירכז ןדייז ןיימ ןופ דילג ַא טסָאה וד, :קידנכַאל ןעמַאמ רעד וצ ןגָאז ןַאד געלפ ךיא

 .לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע רעטעפש ןוא הרשכה ףיוא ןעוועג ןיב ךיא

 לטעטש ןופ עכעלטנגוי



 יקציוואס ריאמ -רזעלא

 לטעטש סענופ ןפיט עכעלטע

 יקסרַאילטָאק בקעי

 ןזָאלעג רעטעפש .שטנעמ רעגולק ןוא רעקיאעפַא רעייז ,רעילטָאק א ךַאפ ןופ ןעוועג

 ןופ ןריסרוק ןביוהעגנָא ןבָאה ןסובָאטיוא ןעוו .עינרַאילָאמס ַא טיובעגסיוא ןוא ךַאפ ןייז

 .ןסובָאטיוא יד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא ,ענליוו ןייק עצילעב

 .סעיצוטיטסניא עשלטעטש עלַא ןיא ךעלטפַאשלעזעג קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע

 ;יקצעינעמַאק חניםייח 'ר ;יקסרַאלטָאק בקעי 'ר :(ץ"עי) רעלקומש בקעי 'ר :סטכער ןופ
 יקסווָאניסַאי המלש
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 ןעוועג ךיוא זיא רע .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןפורעגּפָא ךיז קידנעטש ןוא ןבדנ א ןעוועג

 .דסח-תולימג ןשלטעטש ןופ רעריסַאק ךיוא ןוא ,שרדמה-תיב ןיא יאבג רעד ןרָאי

 יקסלעצנעיזד המלש

 ןיא .לבלעק א רעדָא לספעש ַא ןטחש ןגעלפ סָאװ ,םיבצק יד ןופ בצק ַא ןעוועג

 זעוועג עקַאט המלש זיא ,עקנַארק עלַא טעמכ ,רעדניק ךס א ןעוועג ןענייז עילימַאפ רעד

 ךיז טגעלפ רע .ץל "רענעריובעג, ַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג ,ןַאמערָא רערעטיב ַא

 םעד טימ .טייוו ןוא סיורג טלדנַאה רעכלעוו ,רחוס רעסיורג סלַא ןלעטשרַאפ קידנעטש

 ...ןבעל ןרעטיב ןייז לסיב ַא ןסיזרַאפ וצ טכוזעג רע טָאה

 יקצָאטס םוחנ-לאומש

 ןפערט קידנעטש םיא ןעמ טגעלפ טייצ רעיירפ ןיא .דיי רעכעלרע ןַא ,דימש ַא ןעוועג

 .םילהת ַא ייב רעדָא ,םלוע ןטימ טנרעלעג טָאה ןעמ ּוװ ,שיט ַא ייב שרדמה-תיב ןיא

 ןרָאװעג טעליוקעגסיוא זענייז (רעטכָאט רעייז ,עביל יורפ ןייז ,רע) החפשמ עצנַאג יד

 .ןַאמעינ ןפיוא קירב ַא טיובעג ןבָאה סָאװ .רעטעברַא עשיליופ ךרוד 1921 ןיא

 יקסווָאקילימ עטלַא

 -יטש ןכוז עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי ערעייט יד ןופ .יורפ עכעלרע ,עליטש ַא ןעוועג

 טימ ןעמוקעג יז זיא ,רעקנַארק א ןעוועג זיא סע ּוװ .ןפלעה ףרַאד ןעמ ןעמעוו טייהרעל

 .ףליה

 .תומותי עמערָא ןכַאמ הנותח טימ ןעמענרַאפ ךיוא ךיז טגעלפ יז

 יז ןבָאה ,לטעטש סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ןקַאילָאּפ עטשרע יד ןעוו ,1920 רָאי ןיא

 ..םינּפ ןבלַאה ַא טימ דרָאב יד ןטינשעגּפָא קחצי רעטָאפ ריא

% 

 לעיצעפס ךיז ןבָאה סָאװ ,לטעטש םענופ ןפיט עכעלטע רָאנ טנכייצרַאפ ןבָאה רימ

 יד ץוח א .תוטשפ רעשידיי ןוא תובוט תודימ ערעייז טימ ןורכיז ןיא טצירקעגנייא

 עטושפ עכלעזַא רעקילדנעצ ךָאנ ןעוועג יאדווא עצילעב ןיא ןענייז עטנָאמרעדנביוא

 יד ןופ םתוח םעד ךיז טימ ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ןעיורפ עכַאפנייא ןוא תוכאלמ-ילעב

 .לטעטש ןיילק םענופ תולעמ עטוג



 וי
 א

 לעקעמ לגייפ עבָאב יד
 ךעלקינייא 5 עריא טימ
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 ןעמערק חרז

 ועגנולייווראפ ןוא סעזערפמיא-טראפס

 טראפס-רעסאוו

 יאדווַא טרָאד ךיז טָאה ,טריטסיזקע לטעטש סָאד טלָאמעד ןופ ,ןרָאי עטשרע יד ןופ

 טָאה ןַאמעינ ךייט ןופ טייקטנעָאנ יד זַא ,רָאלק זיא'ס .טרָאּפס-רעסַאװ רעד טלקיװטנַא

 ןיא ןדָאב ןייג ךיז ןדיי ןגעלפ (רעטניוו וליפַא ןוא) רעמוז זַא ,ףיורעד ןעוועג עיפשמ

 .ךייט

 בקעי 'ר) ץ"עי ןוא (רענצעסיפ) טחוש רעד רעזייל 'ר טפָא ןעייטש ןורכז ןיימ רַאפ

 ןטימ רעדניק זדנוא ןרעביוצַאב ןוא ןַאמעינ םעד ןעמיוושרעביא ןגעלפ עכלעוו ,(רעלקומש

 טנעקעג טנגוי עצנַאג יד ןיוש טָאה ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא .*סרעטפַאלק ןגייל,

 ."ךייט ןפיוא ןגיל, עלַא ןגעלפ רעמוז ןופ ןעמוקנָא ןטימ ןוא ןעמיווש

 יד ךיז ןגעלפ ,טרעדנוהרָאי םעד ןופ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביוהנָא םעד זיב

 ןָא -- (ןאגיוו ןפיוא) רעדנוזַאב רענעמ יד ןוא (םָארַאּפ ןבענ) רעדנוזַאב ןדָאב רעבייוו

 ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא רעבָא ..ןפַאשַאב טָאה טָאג יוו ױזַא טָא ,ןעמויטסָאק-עדַאב

 םעד ןבענ ןדָאב ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,קירב םעיינ םעד ןעיובפיוא ןכָאנ לעיצעּפס

 .ןעמויטסָאק-עדַאב ןיא ןיוש ,ךיז טייטשרַאפ ,"ףיוה, ןיא ךיוא יוו ,קירב

 .ןטילפ עקידנרָאפכרודַא יד ןופ רעדָא ,רעסַאוו ןיא גערב ןופ ןעגנירפש טגעלפ'מ

 יד ןיא .ךייט ןפיוא ךיז ןעײטַאק ןוא עקדָאל א רעיופ ַא ייב ןגרָאב ןעמ טגעלפ לָאמטּפָא

 וצ טרעהעג טָאה קַאיַאק-טּפיױה רעד .ןקַאיַאק עכעלטע ןעוועג ןיוש ןענייז ןרָאי עטצעל

 ןופ רוד א טלושעגסיוא ךיז טָאה קַאיַאק ןקיצנייא םעד ףיוא טָא ןוא ,קישטנַארַאב ןמחנ

 ...רעלטרָאּפס-קַאיַאק

 ןוא "טעװעקַאיַאקעג, ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיז טָאה ךעלדיימ טייהרעמ סָאד ךיוא

 .ןעמיווש טנעקעג
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 םַארַאּפ ןפיוא

 קיטעלטא-טכייל

 ןוא עשיליופ יד ןשיווצ ןוא ןיא קיטעלטַא-טכייל ןיא ןעגנוטסעמרַאפ-טרָאּפס יד

 -עלטַא-טכייל ענעדישרַאפ יד טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאד ןרילומיטס ןגעלפ ,לוש עשידיי

 -טרָאּפס רעדָא ןעגנוביא עלעיצעפס ןייק רעבָא .(וו"ַאא ןעגנירפש ,ןפיול) ןטרָאּפס עשיט

 .ןענַאטשנַא טינ ןענייז ,טיבעג םעד ןיא סעפורג

 .(לָאב) עקליפ ןיא ןליפש עיירפ סָאד רקיעב ןגיוצעג טָאה טנגוי יד

 לאבטופ ןוא לאב -ץענ

 בוריס .לָאב-ץענ ןליפש ןעמָארק יד רעטניה ןעמ טגעלפ ,טכַאנרַאפ ,רעמוז ןדעי
 ,גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ..ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ ןעגנוטסעמרַאפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ
 .טפַאשנַאמ עטוג ץנַאג ַא טַאהעג ןדיי יד ןבָאה

 יד ןופ ביוהנָא ןיא ,ענייא :לָאבטופ ןיא ןטפאשנַאמ ייווצ עצילעב ןיא קנעדעג ךיא

 -נַאמ רעטשרע רעד ןיא .גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ,עטייווצ יד ;ןרָאי רעקיסיירד

 ןיא .ערעדנַא ןוא יקסווָאקילימ והילא ,יקסנילַאג בקעי :טקילײטַאב ךיז ןבָאה טפַאש

 םוחנ ,יקסווָאקילעז ץרפ ,יקסווָאכעשזָא עלערעב ןוא הנוי ,עבייל -- רעטייווצ רעד

 .ַא"א ןעמערק חרז ,ןעמערק בקעי ,יקסוװעיַאמ רשא ,יקסווָאקילעז םייח ,יקצֶאטס

 קאדולָאשז ןיא 41 : 2 ןענווועג) לטעשז ןיא ןעגנוטסעמרַאפ ערעזדנוא קנעדעג ךיא

 (5:0 טליפשרַאפ) קָאשיליסַאוו ןיא ןוא (0 : 2 ןענווועג)



 203 ןעגנולייוורַאפ ןוא סעזערּפמיא-טרָאּפס

 טראּפס-רעטניוװ

 -ימירפ ףיוא ןעלטילש ךיז רעדניק עקידלטעטש יד ןגעלפ ,ןטייצ עקילָאמַא רָאג ןופ

 טימ טדימשעגרעטנוא ,ענרעצליה בור'ס) סעקנָאק ףיוא ןשטילג ךיז ןוא ךעלטילש עוויט

 .(רעמע ןַא ןופ לטנעה-ןזייא ןַא

 ענרעזייא "עתמא, ןוא ךעלטילש-טרָאּפס עטפיוקעג ןעוועג ןיוש ןענייז רעטעפש
 .ןעמערק חרז ןוא בקעי רעדירב יד ןענעכייצסיוא ךיז ןגעלפ טרָאּפס םעד ןיא) סעקנָאק

 קיטסילקיצ

 יוזַא ךיז טָאה רע .שטיוורוג רשא ןעוועג זיא עצילעב ןיא ןטסילקיצ עטשרע יד ןופ

 ,םענורב םוצ רעמע ןַא טימ ןרָאפוצ טגעלפ רע זַא ,רעװָאר ַא ףיוא ןרָאפ ןיא טביאעגנייא
 ןלופ םעד ןעגנערב ךיוא ױזַא ןוא ,רעװָאר םענופ קידנעײגּפָארַא טינ רעסַאוו ןּפעשנָא ןוא
 טסייה סָאד ,"טרעקרַאפ, ןרָאפ ןביוהעגנָא רע טָאה רעטעפש .םייהַא רעסַאװ טימ רעמע
 רעמע ןטימ עבלעז סָאד ןכַאמ "טייהרעטרעקרַאפ, ךיוא ןוא רעדור םוצ ןקור ןטימ
 ָאטױא ןַא ייב ןטלַאהנָא ךיוא ךיז טגעלפ רע .םייהַא ןלופ א םיא ןעגנערב ןוא רעסַאװ
 -ַאקעצ טוג העיסנ ַאזַא ייב ךיז רע טָאה לֶאמנייא .עדיל זיב שזַא ןרָאפכָאנ ױזַא ןוא
 .רעווַאר ןטימ "ןצנוק , ענייז טצעזעגרָאפ רעדיוו ךָאד רעבָא טעשטעל

 ןַאמעינ ןרעביא קַאיַאק ַא טימ
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 ךיוא טָאה רע ,יקסנעזדָארג בד ןעוועג ךיוא זיא ןטסירעווָאר עטשרע יד ןופ רענייא

 ןבָאה ,לארשי-ץרא ןייק ןייז-הלוע ןייז ךָאנ .רעווָאר ןייז ףיוא ןרָאפ ערעדנַא טנרעלעג

 סָאד ןיוש זיא ,גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןרעווַאר טפיוקעג עכעלטנגוי רעמ ץלַא

 ןָא בוטש עשידיי ןייק ןעוועג טינ טעמכ זיא'ס -- "טריזירָאטָאמ, ןעוועג לטעטש עצנַאג

 ןפערט טנעקעג ןעמ טָאה ,קאדולאשז ןוא לטעשז ,עדיל ןייק ןעייסָאש יד ףיוא ...רעװָאר ַא

 .ןרעווַאר ענעגייא ףיוא ןטייר עצילעב ןופ עכעלטנגוי ליפ ךעלגעטדגָאט

 ןעגנוביא ערעייז סָאװ ,רעשעלרעייפ יד ןענָאמרעד ךיוא ָאד ןעמ ןעק ,ףוס םוצ ןוא

 -ערפמיא-טרַאּפס סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןענייז ןעגנוטסעמרַאפ ןוא

 עשיזיפ ערעייז ןעלקיװטנַא ייברעד ךיוא ןוא טנגוי יד ןעיצוצ ןגעלפ עקיזָאד יד .סעז

 .תוחוכ

 יקסווָאניסאי .מ ,שטיווָאנָאמיש .מ ,יקציווַאס .פ :(סקניל ןופ) ןטסילקיצ *עקיָארט, ַא
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 ,..רעטניוו-תבש ַא ןיא עכעלטנגוי
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 ישיל ש קל ח

 לייט רעטירד

 ם ק נו ה א ו ש

 המקנ ןוא םוקמוא



 לייט רעטירד / ישילש קלח

 עלא הניא / ןכותה

 . ה"הללצז ןייפ יאתבש 'ר ג"הרה ירומדיבא / ]ייפ ןבואר ברה

 . םייקתנ ומולח-ונוזחש ןקז / יקציווס .מ .א

 . יתובא תיב תשרומ / יקציבוליש המלש

 ...ךלמה / יקציווס .מ .א

 . (1949--1914) םיקבאמו םייח תונש 35 / יקסבוצולז לארשי

 . הצילבב םינורחאה םישדוחה תעברא / ?יבלפוי ןמלז

 . םקנו דחפו המיא / יקצוטס (לבייל) הירא

 . םידוהיה שוריגו םינמרגה תסינכ / ץיבלסוי השמ

 . תוומה ינפמ יתיחירב תרשרש / דיגמ םהרבא

 םחול-ןזיטרפ לש ויתואלתמ / קיזייא-ןב ףסוי

 . םייסור םינזיטרפ ןיב הדומלגו הלוכש / קחצי-םייח תב היח

 . ררוצב ומחלש תוינזיטרפ יתש / ףסוי-תב הקנייש

 . וטיגה ריש / (ןירפלה) ץיבורברג האל

 . תחש תמירעב ימצע םע / (הפי) ןודרוג הבב

 . (1944--1941) םקנו האוש תונש שולש / םהרבא-ןב חרז

 2 4% . "םירקנוב , ךיתב העשיייח / קיזייא-ןב ריאמ

 . םישנ 20 דועו יתבו ימאו יבא לע / (פוקש) ץיבוקציא לחר

 . םימה ינפילע ךמחל חלש / (ןירפלה) ץיבורברג האל

 . תחא החפשמ תורוק / (יקסבוכ'זוא) ץיבורזייל המולב

 . ד"יה יקציבנגינ המלש"הירכז רקי רבה / ץיבלסוי םייח

 . ל"ז ץיבוקציא (עמַאשז) ןמלז ידידייירבח / יקסבולוקוס לצרה

 . וז לומ הז היחו םדא / יקציווס .מ .א

 . רעיב "שידק, / יקציווס ריאמ-רזעלא

 רעיב הליפת / ןיגייפ י
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 / (יקסווָאקשטַאב) רעקייב ןועמש
 שודק רעד עטַאט ןיימ -- יקסווַאקשטַאב בייל-םייח 'ר ברה

 . תונורכז עניימ ןופ ךעלטיפַאק עכעלטע / שםיװָאנַאמיש לאומש

 . ןרָאצ ןופ ןוא ןייפ ןופ רעדיל / יקציווַאס .מ .א

 גנוטכינראפ-ןדיי ןוא המחלמ / שטיוועלעסָאי םייח

 . םוקמיא ןופ רעבירג יד ייב / רעשיילפ ףסוי

 . ןטיוט סלַא טגָאלקַאב םיא טָאהמ / רעקייב ןועמש

 . טבעלעגרעביא טָאה סָאװ עילימַאפ ַא / יקפוועיאמ ףסוי

 . רענַאזיטרַאּפ טימ דלַאװ ןיא / ביזש .ב .ח

 6 8 . טעװעטַארעג ךיז בָאהכ ױזַא יװ / ןעמערק בקעי
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 !ווכזל

 .םימיה ץק דע ,תורודה תירחא דע .רוכזל

 .םימחרה תֹומ תאו קדצה תלפמ תא רוכזל

 .םד-בוקע ןוחצנ ףוריטהו ןודזה וגגח ןהבש ,םינשה תכשח תא

 .בל-לרע םלוע לש שפנה-תוננאש תא

 .הקונח הקעז לכו העמד לכ ; העיז-לגא לכו הבבי לכ

 .םדא-ושב-רונת לכו שואי-הנהמ לכ ;לער-ןווק לכו חצו-רוב לכ

 .םייחה ןולדח לאו םויקה-ק לא ושרוגו ואלכנו ודוצנש תונומהה-ינומה לכ

 .(מקנש ףורגא לכו חרצש ןורג לכ ; הרמתסנש הרעש לכו דרחנש בל לכ

 .םֹוהתִמ קומעה שואיה תאו ,הראתל ןיאש המיאה תא רוכזל

 .תובבל תיצהש שודקה םעזה תאו ,ןודבאה-הדשב החמצש הרובגה תא

 ,תוומל-םינודינ לש האנשה-יניש תאו ,הדח בוחל ךפהנש שואיה תא

 .םיחצרמ-יראוצב וצעננש

 .לווע-אל-לע םתמשנ יחפונ לש ''לארשי-עמש,, תא

 .המוא לש התומ לע ''שידק,, ירמוא תימהו

 (יקסנולש .א)
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 ןייפ ןבואר ברה

 ה"הללצז ןייפ יאתבש 'ר ג"הרה ירומ-יבא

 לעש הנבוק ריעה רברפ ,הקדובולסב דלונ ,ד"יה ה'הללצז קידצהו ןואגה ,ירומ-יבא

 .יליו רהנה לש הינשה הדגה

 ה"ערת תנשב אבצל בציתה אוהש ,יל עודי םלוא ,יל העודי הניא ותדלוה תנש

 -הנבלה-היסורו הטיל יחטשמ םיסורה תגיסנ ינפלש ןורחאה ץיקב ,ונייה ,(1915)

 .הינשה םעפב ,אבצל זא בציתה אוהש םג ןכתיי .תיברעמה

 זא ןהיכ םרטש ,םינולס לש הבר ,יתמאה ןואגה ,ויבא לש ורוכב ונב היה ל"צז יבא

 ןואג .קסניממ "לודגה, ןואגה לצא סנכנו אצוי היהו ,קסנימ ריעב זא דמל יבס .תונברב

 (ןאמינ רהנה תורוקמ די לע) קצולס די לעש הנ'צוסעיפ הרייעה ישנאל עיצה הז

 ,הנ'צוסעיפ הרייעל וירוה םע יבא אופיא רבע ריעצ ליגב .םתדעל ברכ יבס תא ולבקיש

 .תיאנבוקה הטילב הבושח ריע התיהש ,קושיפיק ריעל -- רצק ןמז רחאל -- םשמו

 רחאל ,שדחמ זא החתפנ איה) ,ןי'זולוו תבישיל דומלל יבא עסנ הרשע-שמח ליגב

 םיליכשמ תנשלהבו תיראצה הלשממה תריזגב העודי הפוקת ךשמב הרוגס התיהש

 .(תיסורה הפשה תא הבישיבו םירדחב םידמול אלש םיללובתמ

 יתימאה ןואגה לצא דומלל רבע םשמ .הקדובולס תבישיב דומלל יבא רבע ,ןמז רחאל

 םושמ) 'זבינופמ לציא 'ר :לכ-יפב הנוכמה ,ץיבוניבר בקעי קחצי 'ר ורודב לודגהו

 תבישיב ,ותוריעצב יבס לש ובר םג היה הז ןואג .(זבינופ ריעה לש הברכ ןהיכש

 .גרובזניג ןורבה ידי לע םיקזחומ ויהו תובישיה ינב יריחב םידמול ויה םש ,הקדובולס

 .דואמל דע לודג ןדמלכ ומש אצי םשמו ,דומלב וכרד תא יבא לביק לציא 'ר לצא

 םיסורהש דע הנליו ריעה םוחתב רתתסהל ץלאנ היה ,אבצל אבא בציתהש רחאל

 םע דחי ודדנש תובישיה-ינב-ינומהל ףרטצהל יבאמ היה רצבנ הז ללגב .ריעה ןמ וגוסנ

 הב) הנימשוא וא הנליו ריעב ודבל דמול היה ךורא יד ןמזו ,תימינפה היסורל םהיתובר

 .(ברכ יבס זא ןהיכ

 םשב התעשב וארק התוא -- הריעזה טפנה-תרונמ תא ןיידע יתיאר ונתיבב

 .ךשוממ ןמז דמל אוה הרואלש -- "ךישטפוק,
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 213 ןייפ יאתבש 'ר ג"הרה

 עיגהל וליחתה אוהה תעב .אטילד קסירבב "םולש, תתירכ דע ךשמנ הז בצמ

 ,הרותה דומיל לש תומוקמ שדחמ ודסונ תונוש םירעבו תובישי-ידימלת הברה היסורמ

 רבע יבאו ,קוטסילאיב ריעב ןכ םג דסונ הזכ "ץוביק, ."םיצוביק, םהל וארקש יפכ וא

 .דומלל םשל

 -לריס יתרומ-ימא םע ךודישה תא ,המחלמה רחאל רצק ןמז ,ול ועיצה ,קוטסילאיבב

 .קוטסילאיב י"עש ,הבראנ הרייעה לש תונברה לע הקזחה וילא הרבעו ד"יה ה"ע הטנעי

 -הרובד הריכבה יתוחאו ינא יתדלונ וב םוקמ ,וז הרייעב תונברב הנוהכ תונש עברא רחאל

 יילא-בקעי ריעצה יחא ךכירחא דלונ םש ,הצילב לש תונברל יבא רבע ,ד"יה ה"ע אנה

 .ד"יה ה"ע

 תונברה תנוהכ תא ומכש לע ה'הללצז קידצהו ןואגה ירומ יבא אשנ ,םלוכל עודיכ

 -תיב תקזחהל גאד ,תוינשמו ס"ש הרבח דסי .רובצה ייחב הרועמ היה ,הלודג תוירחאב

 .ללכה ןעמל תונוש תויולדתשהב תונוטלשה ינפב עיפומ היהו ,רפסה

 לעו ס"שה לע וישודיחו ויבתכמ קלח ל"צז יבא ריבעה המחלמה ינפל רצק ןמז

 הצרפ ,רואל תאצל היה ךירצ רפסהשכו ,ןילבול י"עש ירוגליב ריעב סופדל ם"במרה

 ."תבשדגנוע, :תויהל היה ךירצ רפסה לש ומש .לכה תא הדימשהש הארונה המחלמה

 םינש ינפל ,יתספדה ה"זעבו סופדל רדוסמ היהש המ לכ טעמכ ליצהל יתחלצהו יתיכז

 .השודקה ונצראב ,רפסה תא ,תוטעמ

 תורוק .הנליוול יתעגהו ש"ת הרות-תחמש רחאל דימ הצילב תא יתבזע ימצע ינא

 .ה.ב.צ.נ.ת .העומשה יפמ קר אפיא יל םיעודי םירקיה הידוהי לרוגו הצילב הרייעה
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 םייקתנ ומולח-ונוזחש ןקז

 ותטימ לע ותומב היה םימיב-אבו ןקז :םינבומה לכב ל"ז חנ-םייח 'ר היה ןקז
 חנ-םייח 'ר היה "ןקז, יכ -- "םכח, ןבומב םג היה ןקז :הנש 75 ליגב ,הדיל וטיגב
 -םויה ותגהנהב ,וישעמב ,ויתובשחמב -- םיניינעמהו םיאלמה ,םיכוראה וייח-ימי לכ
 .תונויצה ןעמלו "ןויצ-תביח; ןעמל ותוליעפבו ותבהאב דוחיבו .תימוי

 לבא .(דלונ םש אדילב) שרדמה"תיב ישבוחמ אוה ףא היה ,םהה םימיב לבוקמכ

 םיקרפ דומלל םוי-םוי ליחתה ,םיאיבנה ירפסל תדחוימ הביח שיגרה ותוריעצב דוע

 .םילודגה וניאיבנ לש המחנה-ירבד תא הבר הצרעהב ארק דוחיבו ך"נתהמ םידחא

 בוש הנביו וצראל בושי ומע םגו םויה אובי יכ ,ותווקתו ותונומא תא באש םהירבדמ

 .תחטבומה ונצראב תשדוחמה ותדלומ תא

 (סלפראק עינומ) ל"ז ןמטכעש לאומש 'ר ותוא איבה ,ריעצ רוחב חנ-םייח 'ר ותויהב

 חנ-םייח 'ר אשנ םינש המכ רחאל .ויתונבו וינב תא ךנחלו דמלל .עצעטינ רפכב ותיבל

 .הצילבמ (ןלפק) סעטנעי השמ 'ר לש תבה ,לחר תרמ !וללוהמה הלותבה תא השאל ול

 םידימלת לביק ,דסחב ךנחמ לש םש ול שכר רצק ןמזבו "ןקותמ רדח, ול חתפ אוה ןאכ

 .ישפנו ינחור קופיס םג הב אצמו דובכב סנרפתה הארוהה תדובעמו *םיבוט-םיתבמ,

 הנופ היה אוה ,תישאר ."ןקותמה רדח,ב המיענו השדה הריווא סינכה חניםייח 'ר

 לצא זא לבוקמכ ,תואכהבו תוקעצב אלו ,הבהאבו הביחב ,תופי םינפ רבסב וידימלת לא

 .םהייח ימי לכ ותוא וצירעהו ובביחש םידימלתה בל תא הנק אוה הזב ,םידמלמה בור

 דמיל קר אל אוה ,תירבעה הפשה דומיל תא םג םילבוקמה םידומילל אוה ףיסוה ,תינש
 דוחיבו ,תימואל הרכהל ,תרוסמב תוקבדל וידימלת תא התועצמאב ךניח םג אוה התוא

 .היחתל המקה הממושה תדלומה תבהאל

 תורחא םירעב רקיב אוה ,ותרייעב רדיסש "ןקותמ רדח,ב קפתסה אל חנ"םייח 'ר
 ץילדעש ריעל דע עיגה אוה .ורדח תמגודכ "םינקותמ םירדח, המש םג ןגראל ידכ

 תויונפה ויתועשב ."םינקותמ םירדח, ןוגריאבו ךוניחב םינש המכ השע םש ,ןילופבש

214 



 215 םייקתנ ומולחיונוזחש ןקז

 וילע ביבחו בוהא ןויער ,"ןויצ-תביח, ןויער רובע הלומעת להנמ היה ,השקה ותדובעמ

 לארשי-ץרא ןעמל דובעל רעונה תא דוחיבו ויעמוש תא וימואנב ביהלה םוקמ לכבו

 .םוקמ לכב תנגרואמ הדוגא וריאשהב ,תונויצהו

 יקצנימק חנ-םייח 'ר

 תאזש ונעט םהמ ,ןויצ-תביש לש ןויערל םידגנתמ םהה םימיב םג ורסח אלש ,ןבומ

 תאיבל המלש הנומאב תוכחל אלא "ץקה תא קוחדל, רוסאו תרוסמהו הנומאה יפל אל

 .וניתובאל 'המ החטבומה ץראל ונתוא בישיו הרמה תולגה ןמ ונילאגי אוה קרו ,חישמה

 הררועתה רבכ ןכאש המימתה ותנומאב -- םהמ דחפ אלו תח אל חנ'םייח 'ר לבא

 םהיתונעט לכ תא לטבמ היה תרעוסה ותובהלתהבו םלובגל םיחדינה הינב בישהל הניכשה

 .ונקדצ חישמ אב דע "הלואגד אתלחתא, ןעמל השודקה ותדובעב ךישממו

 השארב .ונתרייעב "ןויצדתביח, תדוגא רבכ התיה הנש םיששמ רתוי ינפלמ דוע

 'ר ;דעווה שאר-בשוי -- ל"צז יקסנישבאש ןמחנ 'ר :הרייעה יבושחמ השולש ודמע

 ןעמל הלומעתה .רבזג -- ל"ז יקסבוקפעל לאכימ 'ר ;ריכזמ -- ל"ז יקצנימק חנ"םייח

 'רו ,שרדמה-תיבב םימואנו םירועיש י"ע התשענ הרייעב "ןויצ-תביש, לש ןויערה

 היה :השוע אוה היה "הרוחשה, הדובעה תא םג .וז הלומעתב היחה חורה היה חנ"םייח

 תובשיתה ןעמל "ןויצ-תביח, תדוגא האיצוהש םילובו *סעיצקא, ונקיש םירבח שכור

 ("סרעשטעוו-ענלאוואצנאט,) םידוקיר-יפשנ וליפאש ,ויפמ םימעפ המכ יתעמש .י"אב
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 לקנעי) ל"ז קי'צנאראב בקעי 'ר לש חזרמה-תיבב הכונחב ולא תורטמל רדסמ היה

 בשי ןמחנ 'רש ,ןבומ, :ףיסומ היה אוה) ףשנל אב היה ןמחנ 'ר וליפאשו (סעקניצ

 .("דחוימ רדחב

 הרייעה יכרצ לכב םג קסוע היה תונויצה ןעמל ותוליעפו תיכוניחה ותדובעמ ץוח

 תורבחה תא ןגריא אוה .הנומאב רוביצ יכרצב םיקסועהמ דחא היהש ,רמול רשפא וילעו

 ירחא .תיביר ילב ,האוולהל םיכרצנל ינוריע ח"מג רדיס ,"קדצה-תניל,ו "םילוח רוקיב,

 "אפאקעי, תרבח תרזעב לעפש יממעה קנבה תא להינו רדיס הנושארה םלועה-תמחלמ

 .(ותוא ורגסו 1939 תנשב םיטייבוסה ואבש דע קנבה תא להינ אוה) הנליווב

 .הבר הכובמב חניםייח 'ר היה ,(1941) םיטייבוסהו םיצאנה ןיב המחלמה ץורפב

 רבדל ליחתמו םק םעפל-םעפמ ,ויתונויערב עוקש ,ותיבב הנאו-הנא ךלהתמ היה אוה

 ךמע-ינב ולכוי ךיא ,לארשי-יקולא לא !םוי דלי המ !ושכע היהי המ, :בוצע לוקב

 המכ רחאל ,לבא "?םהילע תואבו תושחרתמה תוארונה תורצהו תוערה תורזגב דומעל

 םוקמה תא בוזעל יאדכ םא ,ותצע תא לואשל ואב הרייעה-ינבמ םיבר רשאכ ,תועש

 ,וחור וב ררועתה ,הבחרהו הלודגה היסור יזכרמ לא יטייבוסה אבצה םע דחי חורבלו

 דחא לכש בוט רתויש ,בשוח ינא, -- :רמא תויטלחהבו ,דימתכ תוצצונ ולחה ויניע

 תא בזע אלש ימש ,יתדמל הנושארה םלועה-תמחלמ לש ןויסנה ןמ ;ומוקמ לע ראשי

 ויהו םירז תומוקמל ולגלגתנ םה ;היסורל וחרבש הלאמ בוט רתוי בצמב היה ומוקמ

 ."םש ררשש ארונה בערה ןמו זא וצרפש תונושה תופגמה ןמ ועגפנש םינושארה

 הזכ ארונ אנוש םוקיש ,תעדה לע תולעהלו ןימאהל לוכי היה אל ,הז םימת ןקז ,ןכ

 התמגוד ןיאש תאזכ תוירזכאב ,ףטו םישנ ,ןקז דע רענמ ,דוסיה דע ודימשיו ומע לע

 .תישונאה הירוטסיהב

 שישיה חכונ ,הרייעה לא םדבו-שאב םידזה לש םתסינכל ןושארה םויב רבכ ,ןכא

 ירחא תיב םיתיצמו םיפרוטמכ םיצר םינמרג םילייח דציכ ,ויניעדומב האר אוה .ותועטב

 אלו לוע אל לע ,םינב לא תובאמ השוריב ורבעו תורוד-למעב ונבנש םיתב םבור ,תיב

 םואתפ :רחא סמחו דוש השעמל דע היה ,ןכמ רחאל םירופס םימי .םינובה ידיב סמח

 .םילוזליזבו תוקעצב בוחרב וצצורתה םה ,הרייעה ךות לא םיצאנ לש הצובק הצרפתה

 ןב עווייפ תאו ןעמערק קחצי-םייח 'ר תא) םירשיו םימימת םישנא ינש וספת ףוסבל

 "םירוראה, םידוהיה לא תכלל םהילע וויצו לודג לס םהל ונתנ ,(ד"יה יקצוטס דיוד-השמ

 העשבש ,ינרוכז .םיבלככ םתוא ותימי -- הדוקפה תא ומייקי אל םאו ,םיציב ףוסאלו

 ופסאתה המש ,הפירשה ןמ הלצינש הדיחיה הטמיסה לא ותיבמ אציו שישיה רבגתה וז

 רעייא לפיוו קעווא טיג ,ןדיי, --< ארקו הנהו הנה ,הטמיסב עספ אוה .הרייעה ישנא לכ

 רימ :ךעלרעדניק ערעייא ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו טציא טינ טכארט ;בוטש ןיא טאה ריא

 ; םייעובש-ןוידפ ןופ הווצמ רעד ראפ לאמא ןרעטלע ערעזדנוא יוו יוזא דניצא ןעייטש

 רעדירב ייווצ ערעייט ערעזדנוא סיוא טזייל ;זיוה ןיא טאה ריא רעייא לפיוו פא טיג
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 ויהש םיציבה לכ תא דחא לכ רסמ ,וז ותאירק תובקעבש ,ןבומ ."סרעדרעמ יד ןופ

 .םיציב אלמתנ לסה רצק ןמזב ךכו ,םייובשה ןוידפל ותיבב

 ואיבה רשאכ יכ .רתוי דוע שישיה תא אכיד ומצע הרקמה לש רמה ומויס ,םלוא

 םהילע וויצ ךכ-רחאו םיציבה תא םהמ וחקל .םיחצורה לא םיציבה-לס תא םיינשה

 םה ןאל דחא ףא עדי אל ,הליחת .הרייעל ץוחמ לא םוליבוהו אשמ-וטוא לע תולעל

 וגרה םידדושהש ורפיסו ץיבוליסימ רפכהמ םירכיא ואב םימי המכ ירחא לבא ,ומלענ

 תא לבאכ ןיכרה ,תאזה הלבנה לע חנ"םייח 'ר עמששכ .רפכה תברקב םורבקו םתוא

 ."ונדבא ונלוכ ,ונדבא, -- רמאו בלה תא תרבוש החנא חנאנ ,ושאר

 ידוהיה עבורה תא ופיקה ,הרייעה לע םיצאנ ולפנתה בוש ,הלק הגופה רחאל

 ,םידוהי הששו םישולש "רוחש םוי, ותואב ופסא םה .הדובעל םישנא סופתל וליחתהו

 -תיבל ךומס שרגמ לא םיאיבה ,ד"יה ןייפ יתבש 'ר ןואגה ברה הליהקה בר םהיניב

 רופחל םוחירכה כ"חא ,םינושמו םינוש םייוניעב םתוא וניע םש ,יבלסובארפה תורבקה

 יכ ,ירמגל חנ-םייח 'ר תא רבש הז הרקמ .רוב ותוא דיל םהב וריו םמצעל רבק

 ותשאו חנ-םייח 'ר וראשנ הככ .קחצי -- ולש םינוקזה ןב םג היה הששו םישולשה ןיב

 וללעתה םיחצורה יכ ,אושנמ השק היה הז ורעצ .םימיל ריעצה םנבמ םילוכש לטיג

 .לארשי רבקל םישודקה תא ריבעהל ושרה אל תועובש המכ ךשמבו םהיתונברקב

 ,יקסיבוקלוו ףסוי 'ר תיבבו יבא תיבב םינינמ ורדוכ הנשה-שארב ,ןמז ותואב

 ,ובלב שיגרה דחא לכ ."תוארונ; רתוי הנשה ויה "םיארונה-םימיה, לש תוליפתהו

 -הנתנו, הליפתה הרמאנשכ .ותחפשמ-ינב לרוגלו ולרוגל ,וילא תורבדמ םעפה תוליפתהש

 ויה -- םימב ימו שאב ימ ,וציקב אל ימו וציקב ימ .תוומל ימו םייחל ימ -- :"ףקות

 וחומב הרקנ דחא לכל .ןתוא םירמואה יפוגב ורקדש םיטחמ הלא םילמ לש תויתואה

 ?םשה תא שדקל הנשה ךרטצא ,התימ וזיאב ,עדוי ימ -- הלאשה

 לש ותיבבש ןינמב, :ןהכה רנימדור בד 'ר ןב ןמפיל םכח-דימלתה רוחבה יל רפיס

 שפנ-תוכפתשה יתעמש אל ימימו ,חנ-םייח 'ר הביתה ינפל רבע יקסיבוקלוו ףסוי 'ר

 ןעטו הלעמל וידי םירה ןהמ המכב ,תוליפתבש הלימ לכ ראיב ונושל תוחצב .תאזכ

 תיראשל שעת לא הלכ, ("תירחש,ב) העודיה הליפתל חנ-םייח 'ר אבשכ .אימש יפלכ

 לוכי התא ךיא ,התא וניבא םא ,ןמחרה בא -- :ןועטל תובהלתהב ליחתה ,"ךלמ-ינב

 תמאב התא םאה ?ךמע-ינבב םיאמטה ישעמ לע טיבהלו ךדובכ אסכ לע טקשב תבשל

 לכ יניעב היהת ךלמ הזיא ,התא ונכלמ םאו ?ךמע תיראש תא תולכל םולשו-סח הצור

 ןידמ םויה םדפ,ל עיגהשכו ? ךלמ-ינב תיראשל הלכ תושעל םידזל ןתת םא ,ךמלוע ימע

 ! םויה !םויה -- םלוע לש ונובר :ןועטל ךישמהו רידא לוק םירה ,"ךלמ םבייחלמ רומג

 ...רחואמ תויהל לוכי רחמ יכ ,ךל עד !םויה קרו

 ,ידוהיה עבורב העומש הטשפתנ ,םירהצה רחא .,ב"כשת הנשה-שאר לש ינש םויב

 םע ונלוכ ונכלה .תובא-רבקל ו"לה ישודק לש תופוגה תא ריבעהל ושרה םיעשרהש
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 (הא שה ינפל םייתנש) יקצנימק חניםייח 'ר לש ותיבב חספ רדס

 'ר תא םש רבכ יתאצמש ,ינרוכז .וניריקיל םיחא-רבק תורכל תורבקה-תיבל םירדעמ

 רבק א ןבארג רימ טפלעה ,טמוק, : רמאו ידגנ וידי תועורז תא חתפ ,ינארשכ .חנ"םייח

 ..."ןעקשטיא ןיימ ראפ

 םישרמ םניא םיחצורהש ,עידוהו והשימ אב הנהו ףתושמה רבקה תא רופחל ונלחתה

 -יפופכ .ןימלעה-תיב תא דימו-ףכית בוזעל ונילעו תורבקה-תיבל םישודקה תא ריבעהל

 .ידוהיה עבורל םישאוימ ונבש בל-ייוודו שאר

 לש ותיבב היהש ,חנ-םייח 'ר תא רקבל תוניגה ךרד יתכלה רופיכ-םוי ברעב

 לוקב רביד הליחת .שאוימו ףופכ ןקז .ץוצרו רובש ותוא יתאצמ .ןירפלה לארשי 'ר

 םלוא .ומע לכ לע וכפשנש תוארונה תורזגה לעו תויטרפה ויתורצ לע ישירחו בוצע

 ותמוק אולמב רשייתהו םק ,ררועתה תודחא תוקד ירחא ,ותחיש קיספה םואתפ

 םג .שאיתמ ינניא תאז לכב ,םויאו ארונ בצמהש ףא לע ,ךל עדת :רמא הזע תובהלתהבו

 גורהל םילוכי םה ,ןכ ."םייקו יח לארשי םע, הרמיאב המלש הנומאב ינא ןימאמ םויכ

 .ועיגי אל םה לארשי-ץראב רכששי ינבו תימלוש יתב לא לבא ,יתשא תאו יתוא

 -ףוסש ,תורורב ינא האור לבא ,ימע יחצור לש םתלפמב תוארל ינא הכזא םא ,עדוי יניא

 וניאנוש לש םתשובב תוארל וכזי ונתאמ םידחאו רובעי םעזה ,הציקל האושה אובת ףוס

 וליפא הז םכח-ןקז ןימאהו רביד הככ -- .ונתובא-ץראב תידוהי הכולמ תמוקתב םגו

 .ססוגה ומע לש וראוצ לע תחנומ התיה הדח ברחש העשב
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 ידוהי םכח-ןקז לש ורכזל ,תינובירהו תררחושמה לארשיב ולא תורוש תביתכ םע

 לא לבא ,יתשא תאו יתוא גורהל םילוכי םה ,ןכ, :ינזואב ולוק לילצ תא ינא עמוש ,הז

 דציכ יניע ומב ינא האורו ,"ועיגי אל םה לארשי-ץראב רכששי ינבו תימלוש יתב

 .ל"ז חנ-םייח 'ר לש םייאובנה וירבד ומייקתנ

 ץראה ייחב םירועמ םלוכ ,לארשיב םיבושחה ותחפשמ-ינב תא םויה ינא האורשכ

 רומשל דמועה ,לגמ ץוביקב םיענהו ביבחה ,ריעצה לאירזע ודכנ דוחיב ,היחתל המקה

 ,יבלב החמש ינא שיגרמ ,חנ-םייח 'ר ובס םלח-הזח הילעש ,השודקה לארשי תולובג לע

 .הקספנ אל ,לודגה אבסה לש ובל שאו-םדב הלשוח רשא השודקה תלשלשהש

 .םייקתנ חניםייח 'ר לש ומולח-ונוזחש ,םויכ םידע ונא ,ןכ

 .ךורב -- הז םכח-ןקז לש ורכז יהי

 ל

 א
 ו

- 
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 יקצנימק לאירזע ןבה םאה לש הרבק לע יקצנימק תימלוש תבה

 (1938 תנשב)



 יקציבוליש המלש

 יתובא תיב תשרומ

 ריעב ה"מרת תנשב דלונ ל"קוצז יקציבוליש ןויצ-ןב 'ר קידצה 'גה ירומ-יבא

 ,ריעבש םיבושחה םיתבה-ילעבמ היה ויבא .היסח תרמ ומאלו רזעילא 'ר ויבאל ,םינולס

 .הרותל םיתע עבוקו םימש ארי ,ויפכ עיגימ סנרפתהש ,רשיו םת שיא

 דומילב הלודגה ותדיקשבו תוימורתה ויתודימב ל"ז אבא טלבתה ותודלי רחשמ דוע

 םיקמל הלוג הווה, ושפנב םייק 15 ליגבו ,וליג ינב לכמ הובג הלעמו ומכשמ היה .הרות

 ןרמ לש תינחורה ותגהנה תחת הדמעש ,תמסרופמה הקדובולס תבישיל עסנו *הרות

 ."הקדובולסמ אבסה, יוניכב עודיה ,ל"צז לקניפ יבצ-ןתנ 'ר צ"הגה

 תיבל אבא רבע ,םיקסופו ס"שב וסרכ אלמש ירחא ,םירשעה ליגל עיגה רשאכ

 לסיז-החמש 'ר ןרמ "םלקמ אבס,ה לש ודוסימ ,הטילבש םלק ריעב "לודגה דומלתה;

 ,ותוישיא הבצוע םשו ויאושנל דע יבא דמל ובש ,םלקב "דומלתה-תיב, .ל"צז אדיורב

 המגמה ,םיקסופו ס"שב תוילמיסקמ תועידי שוכרל וצמאתה םש םידימלתהש דבלמ

 לופיט ודחיי ,וז תומלתשה םשל .תישיא תומלתשה התיה וז הבישי לש תירקיעה

 לכו ("םלקמ אבסה, דמע םשארבש) תודהיה רסומו הבשחמה ילודג י"ע ילאודיבידניא

 .תינחור תולעתה לש הובג שרדמ-תיבל ךפה דסומהו וז הרטמל ןווכמ היה םש השענש

 קפדתהש ימ ,םידימלתה לש תירסומה המרה תריחבב דאמ ודיפקה וז המגמ ךרוצל

 ידיחי קרו תקדקודמ הריקחו תידוסי תרוקיב רובעל ץלאנ היה הבישיה תותלד לע

 .לבקתהל וכז הלוגס

 הברה עפשוהו ל"נה דומלתה-תיבב לבקתנ ,תונייטצהב הניחבה תא רבע ל"ז אבא

 ןינעמ .םש םינייוצמה ןיב בשחנו האריהו הרותה תולעמב הלעתנו הלע ,וז הבישי חורמ

 ,ח"סרת תנשמ בתכמ אבומ ,ץ"כ בד ברה רביחש ,('ב ךרכ) *רסומה תעונת, רפסבש ,ןייצל

 בייל 'רל לארשי-ץראל חלשנו דומלתה-תיב לש םיקיתו םידימלת תצובק י"ע בתכנש

 רוזחל ,לסיז החמש 'ר לש ונתח היהש ,אדיורב יבצ 'ר ונב לע עיפשי יכ ,ל"ז אדיורב

 לע ;(ותריטפ ירחא) ונתוח םוקמב דומלתה-תיב לש תינחורה הלהנהב ךישמהל םלקל

 .ל"ז ירומ-יבא םג םותח היה בתכמה
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 ץיבומולש המלש 'ר ןרמ לש ותב םע םיאושנה-תירבב יבא אב ט"סרת תנשב

 גלפומ היה הז יבס .ד"יה הלג היתב תרמ תינקדצה תינברה ימא איה ,הצילב הרייעהמ

 ,עבק-תריד שרדמה-תיבו יערא-תריד היה ותיב ,ותונמוא התיה ותרות ,האריו הרותב

 ,םדא לכ לש ודובכב דאמ רהזנ היה .ןנבר ריקומו םיחר ,תוירבה לע בוהא ונעו דיסח

 לע סח אל םלועמ .סרפ לבקל תנמ לע אלש ר"בשתל הרות דמלמו םיברב הרות ץיברמ

 -הנייש ותשא .ותלוכי בטימכ תלוזה םע דסח לומגלו רוזעל ונוממ לעו ותחרט לע ,ודובכ

 הלעבש החוכ לכב הלדתשה ,םיקולא-תאריו ליח-תשא התיה ,ילש אתבסה ,ל"ז לזייר

 .הסנרפה לוע תא המצע לע הסימעה ךכ םושמ ,שדוקב ויקוסיעמו הרות דומלתמ ערפוי אל

 הרייעב ב"וש היהש ,רוכבה ,יבציבד 'ר -- םינבה :תונב יתשו םינב ינש םהל ודלונ

 לבקתנ ומוקמבו ,ב"הראל רגיה הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא ,אנליו זוחמ ,קושינביד

 -הרש התוחאו ימא -- תונבה ;קושינבידב ב"וש רותב ל"ז חנ-םהרבא 'ר ריעצה ויחא

 .םימכח ידימלתל ןאישהל םדואמ לכב ולדתשה יתבסו יבס רשא -- לגייפ

 ("דמלמ רעד המלש.) ץיבומולש המלש 'ר תחפשמ
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 בוט םשב רטפנ אוה ,וידלי תנותחב תויהל הכז אל אבסה ,החפשמה בל-תניגמל

 .הביבסהו ריעהמ םינואגה םינברה י"ע דפסוהו הצילבב ז"סרת תנש בא"םחנמ 'ד םויב

 םתודליב דוע ,םידליה ךוניחל ל"ז המלש 'ר יבס לש ותורסמתה תודוא ונל הרפיס אמא

 ,דאמ ריעצ ליגב םדועב תוישפנה םהיתודימ לע ההות ,םהיתוכילה לכל בל םש היה

 וכלה ויאצאצ יכ ,אלפ ןיאו .הרשיה ךרדב םכירדהל םייגוגדפה ויתונורשכ לכב שמתשהו

 ימ לכ ,ב"הראבש א"טילש ץיבומולש יבצ-בד ברה ידוד : הלעמ-ישנאל ושענו ויתובקעב

 .םדאה תונוילעל תפומלו למסל שמשמה ,אלפומ שפנ-ליצא אוה יכ .וילע דיעי וריכהש

 ברע ,שדוק תבש לילב בוט םשב הרטפנ "םדא-ייח,ה לעבל דכנו ןינ התיהש ,יתבס

 החרפ -- הצילבב התיבב תבש-תורנ הקילדהש ירחא ,ז"ערת תנש רייא שדוח שאר

 .התמשנ

 בבחתהל דחוימ ןורשכ הל היה ,תואנה היתודימב התוריעצב דוע הטלבתה ל"ז אמא

 ,תונכשה תא ונתיב לא ואיבה םלועה תויווהב הבורמה התעידיו התוחקפ .תוירבה לע

 תקמעתמ התיה איהו ,הישותו הצע הנממ לוטיל ,תירב-ינבמ ןניאש ןיבו תירב-ינבמ ןיב

 לכל הרזע ,דסחה תודימב הנייטצה ןכ .הרטמל תועלוק ויהש תוצע ןהל האישמו ןהינינעב

 .םיינעו םינויבאל דעס הטישוהו םוי-השק

 סנרפתהל אלא הב רופחל םודרק ותרות תושעל אלש ,אבא טילחה ,ויאושנ ירחא

 קסעב הבר הכרב האר אלש ירחא ,האובתה רחסמב קסע הנושארה הפוקתב .ויפכ עיגימ

 יקסרלטוק בקעי 'רו ל"ז ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר םע דחי םיפירח תואקשמ רצייל הסינ הז

 לזמה ,םרב ,ןובס רוצייל תשורח-תיב חתפו חילצה אל הזב םג .הדילמ הקלא השמ ונבו

 אמאה ,הטרופל הטורפ תיבב התיה אלש םימי ויה .ופסכ לכ דיספהו םינפ ול ריאה אל

 הכימתה אלולו ,תיבה תסנרפב רוזעל הלכי אלו םינוש םישוחיממ הלבסו הלוח התיה

 תירבה-תוצראמ א"טילש ץיבומולש יבצ-בד 'ר ,ימא חא ונתחפשמל טישוהש תיפסכה

 אבאב עגפ אל הז לכ ,םרב .םייתעבש השק תיבה בצמ היה ,הלאה תושקה תופוקתב

 ,ןויצל םייואר ויה ותונלבסו שפנה תחונמ -- 'הב ונוחטבבו ושפנ תוולשב .המואמב

 ןותנ היה דימת .תוליהב וא תושגרתה םוש וילע ואר אל רתויב םיפורטה םירקמבו

 םלועה-תמחלמבש יבא רפיסו .אלמ תעד-בושייו הבשחמ תולילצ ךות הוולשבו ישפנ טקשב

 ושפת םינמרגה ,םינולס ריעל םיבושחה םיתבהיילעבמ דחא םע םעפ ועסנב ,הנושארה

 םהל רמאנו ,םינולסב אלכה-תיבב םתוא ורסא ,תוחרבהב םתוא ומישאה ,ךרדב םתוא

 ,(תוומ טפשמ םהל יופצ היה) טפשמל ךיראת ועבק ףאו יאבצ-טפשמ ינפב םתוא ודימעיש

 לופיל הלילחו ןיע ףרהכ 'ה תעושי ,תאש רתיב 'הב חטב יבא לבא ,דאמ רהמ רבשנ ורבח

 תרמואו המצע לע תרזוחש "לוק תב, ןיעכ עמש,רקובב תרחמל .שואי לש ץמש ידיל

 ,ךרבחלו ךל רוסמל ינשקיבש ,םינולס לש ברה םשב ךעידוהל יתאב ,ןויצ-ןב 'ר : תארוקו

 .רבדה היה ךכו .שפוחל ואצת םויה דועו ה"זעב םכתא תודפל וניכזש

 -ינבמ רעצ עונמל הצר יכ ,ולבסבו וילח ימיב םג ,ובילמ החנא איצוה אל ודועמ יבא
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 דדועו רזע ,תלוזה רעצב דימת ףתתשה יבא .המואמ וילע וריכי אלש ץמאתהו תיבה
 הנומאה התיה ותוישאבש תיזכרמה הדוקנה ."הרצב ומע יכנא, תניחבב ותלוכי בטימכ
 תודוסיה-דוסי תא הנומאב האר אוה .וייח תוכילהו ויתולועפ לכ ובבותסה היריצ לעו

 באוש .םלועה תגהנהו עבטה תוזחמ לכב דימת ןנובתמ היה ,םדא לכ קשי ויפ לע רשא

 םייללכה ,םייחה תוערואמ לכב תוארל לדתשמו ארובה תולדג תרכהב תובהלתה םכותמ

 .תינחורה ןתביס תא ןהב שפחמו הנוילעה החגשהה יכרד תא ,םייטרפהו

 תבש תורימזב דוחיב יוליג ידיל םיאב ויתושגר ויה ,תבהלנו השיגר שפנב ןנוחמ

 הליפתב םג םייוטיב תא םילבקמ ויה ויתושגר .תיבה ןחלוש די לע ןיבוסמ ונייהשכ םיגחו

 דאמ קמעתמ היה אוה .הבשחמה לע רקיעב תדסוימו דאמ הטקש התיה ותליפת יכ םא

 הדימעב התיהש ותליפתב דאמ ךיראמ היה ,תונויער לש רבגתמ ןייעמ אב אצמו הליפתב

 שממ בלבש הדובע ואר ותליפתב .ברעה דע רקובהמ דמוע היה םירופיכה-םויב םגו

 ךכו ,"םש לעב; יוניכה םש תא וניבאל ומיאתה ,יונכ םש םדא לכל ואצמש הצילב יבשותו

 ."םש לעב. ןויצ-ןב 'ר :ול וארק

 םה .אלפומ היה -- רסומהו הרותה ךרדב םידליה ךוניחל ירוה לש שפנה תוריסמ

 םהינב יכ ,הזעה םתפיאש תמשגהב םכרדב דמע אל השק רבד םושו םהיפמ לכוא וכסח

 .בוקארקב בקעי-תיב רנימסב תבהו תוראופמה תובישיב ודמלי

 .השודקה ונצראל םהינב תילעל םהייחב וכז ירוה

 לש לודגה ינחורה גיהנמה ,ל"צז ץיבובייל םחורי 'ר ןרמ וניבר ןימזה ,ד"צרת תנשב

 יבא .רימב הנטקה הבישיב רסומו הרות ץיברהל וילע ליטהו ,ל"ז וניבא תא ,רימ תבישי

 .רימל ונרבעו הצילב תא ונבזע ,דיקפתה תא לביק

 םרכזו ח"מי םינמרגה וכרע וב רהמנהו רמה םויה -- ב"שת תנש ןושחרמ טיי םויב
 ןויצ-ןב 'ר שודקה וניבא 'ה שודיק לע םויב וב ופסנ ,רימ ידוהיב לודגה חבטה תא

 הליהקה םע דחי ,ל"ז ץיבומולש תיבמ הלג-היתב תינקדצה ונמאו ל"קצז יקציבוליש

 .ד"יה ,רימ לש השודקה
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 דאמ הונבהא םידליה ונאש ,ל"ז לגייפ-הרש ימא-תוחא לע תורוש המכ םויסבו

 םישוחממ הלבסו הלוח התיה אמאהש ,םינמזה בטיה ונל םירוכז .תוחאכ הילא ונרשקתהו

 שפנ-תוריסמב ונבו ונמאב הלפיט ונתדוד הרש זא ,ויקסעב דורט היה אבאהו םיבר

 ףא .ונב הסינכה התוריסמו התבהא לכו ןטב-ירפל התכז אלש הל רזכאתה לרוגה .הלודג

 -תבוטו רומוה שוח תלעב ,תוירבל החונ התיה איה ,שפנ תורירמ הב שיגרה אל םדא-ןב

 ב"ושה היהש חנ-םהרבא דודה שרד ,הינשה םלועה-תמחלמ ינפל ,תונורחאה םינשב .בל

 ונתדוד .ב"וש רותב ורזועכ וקיסעהו םרוגמ םוקממ ל"ז לארשי 'ר הלעב תא ,קושינבידב

 ,ותחפשמו חנ-םהרבא 'ר םהיחא םע דחי ופסנ יקסבוניבור לארשי 'ר הלעב םע הרש

 .ד"יה .קושינביד ידוהי לע תרוכה הלע תע



 יקציווס .מ .א

 ..ד ל מ ה

 ישבוחמ היה ותנותח דע .םימתו רשי ידוהי היה ,ןהכה ץיבונפג רזעילא 'רב ףסוי 'ר

 לרימ תרמ ותגוזל עדוותה הז רפכב .רגופ רפכב ירפכ דמלמ םג שמישו שרדמה-תיב

 ,עוצקמ דומלל טילחהו םייחב רדתסהל ול היה השק םתנותח ירחא .השאל התוא אשנו

 לכ דובכב סנרפתה הנממו תורלדנסה תכאלמ תא דמל אוה .ויפכ עיגימ סנרפתהל ידכ

 .וייחדימי

 ול ררוב ,ותיבב היהש םירפסה"ףדמ לא שגינ ,ותדובע קיספמ היה םעפל-םעפמ
 .ותדובעל ףרפרשה לע בשיתמ בושו ומוקמל רפסה בישמ ,הלק העש וב ןייעמ ,רפס

 תשודקל ולוכ רסמתמו ויתודרטו ויתוגאד לכ תא ובלמ ריסמ היה תבשה םויב קר

 לש החונמ ירחאו ,חונל בכשל רהממ היה תבש-ליל-תדועס ירחא .שודקה-םוי תחונמלו

 ,"םוגרת דחאו ארקמ םיינש, ארקל ליחתמ היה תישאר .םוקל םיכשמ היה תועש המכ

 ריאהשכו ,םיענו ברע לוקב םיליהת רמוא היה הז ירחא .השרפה לכ לש י"שר דומיל םע

 תסנכה-תיבמ ובושב ."ןיקיתו;ה ןינמ םע ללפתהל תסנכה-תיב לא רהממ היה ,רקובה

 וילע רבע הככו .רפסב קסוע בושו אעמק חנ ,תבש-תדועס לכוא ,םויה לע שדקמ היה

 .ארובה תדובעו הרות דומילב תבשה-םוי

 תוליפתהמ יתרוסמ ןוגינב ותדובע לע לקמ היה םעפל-םעפמו ,ןגנמ םג היה ףסוי 'ר

 ."םיארונה-םימי,ב הליהקה לש ץ"ש תויהל הכזיש ,היה זעה ונוצר ."םיארונה-םימיה, לש

 ."ןשיה, שרדמה-תיבב "תירחש-לעב,ה היה םינש לע םינש ןכא ,המייקתנ תאז ותפיאש

 רזוחו ונורגב לסלסמ ףסוי 'ר ךיא םינכשה רבכ םיעמוש ויה "ומחנ-תבש, ירחא

 תויהל הכזש ,הלא םימיב היה רשואמ .םירופיכה-םויו הנשה-שאר לש תוליפתה לכ לע

 -ינב לכ דעב הבוט הנשו םימחר 'המ שקבלו הביתה ינפל ןידה-ימיב רובעל שיאה אוה

 .ותרייע
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 םיחצורה ולפנתה ,הרייעה לא שאו-םדב םינמרגה יסגלק וצרפש ירחא םימי הרשע

 ןמ םירבגה תא תומולהמו תוכמב שרגל וליחתהו דחא ןושאר-םוי לש םכשה רקובב

 ופדרו ונתיבמ ל"ז יבא תאו יתוא ושרג דציכ ,ינרוכז ,הארמה היה ארונ .וראשנש םיתבה

 הנומת .תילותאקה היסנכה ינפלש שרגמה לא רהמ ץורנש תולקמבו תופלצמב ונירחא

 םישנא .יתמשנו יפוג ימינ לכ תא הדיערמ איה הזה םויה דעו יניע דגנל זא הרבע הארונ

 רנימדור אפיל רוחבה ץר ינפל .שבלתהל םהל ונתנ אל לעילבה-ינבו םהידגב םע וצר

 םידדושה וליחתה ,ויסנכמ תא שובלל הצרו דמענש םעפ לכבו וידיב םיסנכמה םע

 קוחצב וגגומתה םהו ,םורע-יצח ץר אוה הככ .םשבלל ול ונתנ אלו תוירזכאב ותוכהל

 ופסאש םוקמה לא וידיב ויסנכמ םע אבש דע ,ידוהיה לש םייוניעהמ ונהנו וחמש ,יארפ

 .ונלוכ תא

 ,םייתעשכ הככ ונדמע .תורוש המכב ונתוא ורדיס ,תילותאקה היסנכה ינפלש שרגמב

 .תוללקבו תוקעצב הנהו-הנה םינמרגה וצצורתה ןמז ותואבו ,ונפוסב היהי המ תעדל ילבמ

 .םינמרגל המ-רבד ורסמ םעפ לכבו םהינפוא לע ןאכלו-ןאכל ועסנ םינלופה םירטושה םג

 .תורוב ונליבשב וניכה רבכ הנלעי רפכה די לעש תורושה ןיב שחר-שחל רבע םואתפ

 ,ויניע תא םצע ,תאזה העידיה תא עמש רשאכו ץיבונפג ףסוי 'ר זא דמע ידי לע

 ;ושקבל יתלחתה ,ותריש לוק תא יתעמששכ ..וא-וא ,וא-וא רישלו ענענתהל ליחתה

 םייניעבו ירבדל בל םש אל אוה םלוא ."הדעה לכ לע ןוסא איבת יכ ,רישל לדח ,ףסוי 'ר;

 ...ךלמה :תאירקב ותוא םייסש דע ארונהו בוצעה ונוגינב ךישמה תומוצע

 יתעמש ,שרדמה-תיבב הז ןוגינ רש היה אוהשכ ףסוי 'ר תא יתעמש םינש לע םינש

 אוהה לוקה ,הנוש היה זא ףסוי 'ר לש ולוק םלוא .םירחא הליפת-ילעב יפמ םג ןוגינה תא

 דעו זאמ יתרבעש .תוביתנהו םיכרדה לכב יתוא הוולמו לגלגתמ ...וא-וא וא-וא ולש

 ,יבלב שיגרמ ינא ,יבג ירוחאמ ףסוי 'ר לש ולוק תא טמוש בוש ינאשכ ,דימתו .םויה

 דע םלועה-ףוסמ םיעמשנה ,תולוקה םתואמ לוגלג לוק היה ...ךלמ ה הז לוקש

 ...םלועה-ףוס
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 הנושארה םלועה-תמחלמב .א

 .יסורה אבצל יבא תא וסייג ,הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפ םע ,1914 תנשב

 יתעדי ןמז ותואב רבכ .החפשמה תא ונסנריפ יחא םע דחיו ריעצ דלי ןיידע יתייה

 .לבס והמ

 אל .סופיט-תפיגמ הצרפ הרייעבו םיבר םיגלש ודרי המחלמה לש ןושארה ףרוחב

 םהרבא חקורה היה ,והשמב רוזעל היה לוכי רשא דיחיה םדאהו ,םוקמב אפור היה

 .םתוא אפרל אמאל רוזעל ךירצ יתייה ינאו ,סופיט-ילוח ויה ונתיבב םג .ל"ז ןימרק

 .דואמ ילע עיפשה רבדהו ,ל"ז יקסנילג הנייש ,הצילבב יתורבחמ תחא התמ ןמז ותוא

 תסנכה-תיבב םידליה תופפוטצהל םרג השקה ףרוחהו םירוגס ויה רפסה-יתב

 .רונתה דיל ,ןשיה

 יאבכ יתישענ ךיא

 םוקמל יתצרו היסנכה-ינומעפ לוקל יתררועתה .הרייעב הפירש הצרפ חספ ירחא

 תסנכה-תיב רבעל הטשפתה שאהו תובהל זוחא היה רבכ שדחה תסנכה תיב .הפירשה

 לע םושרפישו םיבוטר םיקש םע ולעיש םישנאהמ שקיב ,לקמ בקעי ,ידוד .ןשיה

 ,תאז יתוארב .ול הנענ אל שיא ,םלוא .הפירשהמ וליצהל ידכ ןשיה תסנכה-תיב גג

 ,ספטמ דלי םישנאה ראש וארשכו ,ילע בוהא דואמ היהש ,ןינבה לש וגג לע יכנא יתצפק

 .יאבכ יתשענ זאמ .ןשיה תסנכה-תיב לצינ ךכ .תולעל םה ףא ולחה

 יסורה אבצה לש הגיסנה

 ינפל החרזמ תגסל וליחתהו היסורפ די לע הלפמ םיסורה ולחנ המ-ןמז רובעכ

 .םיפקותה םיינמרגה תוחוכה

226 



 227 םיקבאמו םייח תונש 5

 גוסנה אבצה םע עיפוה םימיה דחאבו ,הצילב ךרד הרבע ,ונדורג ןוויכמ הגיסנה

 ,היסורל העיסנ םשל הרייעה תא בוזעל אלש םירחאלו ונל ץעי אוה .סייוגמה יבא

 םישקה םיאנתה לשב םיפלאב םיתמ םהו דואמ עורג םיכרדב םיטילפה בצמש םושמ

 .םינותנ םה םהב

 הרייעה תא בוזעל וליחתהו תולגעו םיסוס ונק ,יבא תצעל םיבר ועש אל תאז לכב

 .החרזמ םכרדב

 ,ונבבותסה םעפש ינרכוז .טעמ יתמ קר וראשנ .היבשותמ טעמכ הנקורתה הרייעה

 יקסנומינופ רזוע בר תא ונשגפו ,הרייעה תובוחרב ,יקסרלטוק בקעי לש ונב ,היראו ינא

 םייסור םילייח ינש ידיל ונורסמו ונתוא רצע אוה .םידוהיה שאר לש דיקפתה תא אלימש

 תחת רדעה םע עונל ונכשמה הרירב-ןיאב .היסורל תורפ רדע ליבוהל םהל רוזעל ידכ

 ונטלמנ ,הנושארה תונמדזהב ,םשו ,ןמינ תבכרה תנחתבש רשגל דע םילייחה תרימש

 .הצילבל ונרזחו

 םיליחה :הרקש הרקמ היה -- היבשות י"ע הרייעה תביזעל תירקיעה הביסה

 דחפה .םוקמב וגרהו לייחב הרי ריעה ןיצקו תויונחה תא זובל וליחתה םיגוסנה םיסורה

 .הרייעה תא בוזעל וטילחה םיבשותה לכ טעמכש םרג םילייחה תמקנ ינפמ

 םילוח-תיב םש ורדיסו תסנכה-תיב תא םיסורה ומירחה 1915 תנש לש רופיכ"םויב

 -תיב ןיאב .םיגוסנה םילייחה ןיב זא הטשפש (ערילוח) הרילוכ תלחמו סופיט-ילוחל

 .יקצוטס דוד-השמ תב היח לש התיבב ונללפתה תסנכ

 המדא .הגיסנה תעב ,ריאשהל היה םדיקפתמש םיקזוק לש דודג דמע ונרצחב

 .הלוכ הרייעה תא שאב תולעהל הדוקפ ולבקש ורפיס םה .הכורח

 ונלוכ ונלחתה ,הפירשה תא ונתוארב .ןמינה לע רשגה תא ותיצה םה םייתניב

 .היכב רשפ המ התוא לאשו ימאל שגנ ,ףולא תגרדב ,םיקזוקה דקפמ .ארונ תוכבל

 תויה ,אבצה םע תגסל תורשפא ונל ןיאו תיזחב הלעב הנהש הבצמ תא ול הרפס ימא

 הרייעה תא ובזע םירישעהש העש ,םוקמב וראשנש םיינעה תבכש םע םינמנ ונאו

 ,ונתיב תא ףורשל םיננוכתמ םהש ולש םילייחה יפמ --- ימא הרמא -- התע ונעמושב .ןמזב

 .הרייעה תא ףורשל אל הל חיטבהו ימא ירבדמ םשרתה ףולאה .םיכוב ונא

 םיאב םינמרגה

 םהל ופיצש םידוהיה .הצילבל *לזמ,ב םינמרגה וסנכנ רופיכה-םוי ירחא םיימוי

 וליחתה הרייעל םאוב ירחא ףכית .תורמ םהמ ובזכאתה רהמ שיח ,"חישמ,ל ומכ

 .ואצמש המ לכ ומירחהו ןוזמ-ירבד ירחא םישופיח םיתבב ךורעל

 .ברקתמה ףרוחל ןוזמ תנכהל גואדל וליחתהו וחקפנ םהיניע -- םיידוהיה םיבשותה

 תועורז ויה רשאו הרייעה תא ובזעש הלאל וכייתשהש המדאה תוקלחל וצר םלוכ

 .םהיתבל םריבעהלו םפסאל וליחתהו ,תואובתו המדא-יחופת
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 ינמרגה שוביכה תונש

 קלח .בער תפרח ונלבס .1915--18 תפוקתב ינמרגה שוביכה תונש ויה תושק

 -יצע תתירכל סייוג ,רעונה דחוימבו ,םיבשותה בור ךא ,רחסמב וקסעתה םידוהיהמ

 יתחוורה .הצובק שארל םינמרגה יתוא ונימ ריעצה יליג תורמל .םיכרד תלילסלו רעי

 .החפשמה לכ תא יתסנרפו ,םויל קרמ 3

 ץיבונפג השמ-קחצי לש ותצלמהל תודוה יתלביק הצובקה שאר רותב יונימה תא

 .ישארה סדנהמה לש ודרשמב םילהנמה שאר היהש

 .לק-עוצפ היסורמ יבא רזח ,רבוטקוא-תכפהמ ירחא ,1917 תנשב

 יבשהמ וחרבש '"םיטידנב,,

 ינמרגה יבשהמ וחרבש םייסור םילייח הביבסב וראשנ ינמרגה שוביכה ירחא

 .השבלהו לכוא םישקבמו םירפכל תולילב םיאב ויה םה הלחתהב .תורעיב ואבחתהו

 םה .םנוזמ תא םיירפכה לצא וחקל די-קזוחבו קשנ וגישה ,ונגראתה ןמזה-תצורמב ,ךא

 ,ךרד-ירבוע לע ולפנתה םימעפל .םתלועפלו םהל ודגנתהש םירכיאהמ הברה וחצר םג

 .םירפכב םירוזפ ויהש ינמרגה בצמה-ליח לש תונטקה תודיחי לע ףא -- םיתעלו

 תולפנתה דחא הלילב "םיטידנב,ה ועציב ,הרייעב ויה ןיידע םינמרגהשכ ,1917 ףוסב

 םה ותוא ל"ז יקסבוניסי עשוהי היה וז תולפנתה לש ןושארה ןברקה .םיתב המכ לע

 .קיזייא קי'צנרב תחפשמ לשו לקמ והילא לש םיתבה תא וזזב *םיטידנב,ה .תוומל וגרה

 .תושק םתוא וניעו תוצרמנ תוכמ וציברה םינורחאל

 הרייעה לע םיטסיל תולפנתה

 ןגראל וקיפסה אל םידוהיה ,הרייעה תא םינמרגה ובזע ,1918-ב ,דחא תבש םויב

 .דיצ-הבורו םיחודקא המכ :ויה םתושרל .יוארכ תימצע הנגה

 הליחתה תימוקמה הנגהה ךא ,הרייעה תא שובכל םיטסילה וסינ תבש-יאצומב

 תוטיקר המכ ורי םילפנתמה .לודג שער השעש הבורהמו םיחודקאהמ תחא-תבב תוריל

 .ןמינה ןוויכב םיגוסנ םתוא וניאר םרואלו

 המכש רמאו אב והשימש ינא רכוז .דירי םוי היה ןכמ רחאלש עובשב 'ד םוי

 ליחתה .הרייעב םיאצמנ ,קי'צנרב לש ותיב לע תמדוקה תולפנתהב ופתתשהש ,םיטסילהמ

 םתוא רוצעל אלש טלחוה ףוסבל .אל וא םרצעל םא תימצעה הנגהה ישנא ןיב חוכיו

 ידיב שי קשנ המכ עדווהלו לגרל היה הלא לש םדיקפתמ יכ ,תילטפ תועט תאז התיהו

 .דחא הבור אלל םיחדקא םע וכלהתה הנגהה ישנאש ואר םה .םידוהיה

 זאו הרייעה תא תוריהמב בוזעל םיירפכה וליחתה ,ךרעב םיירהצה ירחא 2 העשב
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 ומדקתה םה .םיטסילה ועיפוה ךכ ירחא ףכית .םינוויכ המכמ הרייעה לע שא ריטמהל ולחה

 דומעל הלכי אל תימצעה הנגהה ."השוירדנא, יקזוק ןרס לש ודוקיפ תחת יאבצ רדסב

 םע םישדח םיבורב בטיה םינייוזמ ,שיא 250-כ ונמש ,םיטסילה .הרזפתהו םחוכ לומ

 :תושפנ עברא וגרהו הרייעה לכ תא ודדש ,דייינומרו םיחדקא ,םירודכ הברה

 ל"ז יקסנדורג םייח

 ל"ז לקמ בקעי

 ליז ןמפיוק יכדרמ

 ל"ז רנימדור בייל-הדוהי

 םיטייבוסה תסינכ

 דבלב רצק ןמז ונלצא והש םה .ונתרייעל םיטייבוסה וסנכנ ןכ ירחא םימי המכ

 :'ץיפ'צז רפכהמ םיחצורהמ 2 ונספת יטייבוסה שוביכה ןמזב .ינלופה אבצהמ וגוסנש םושמ
 .הילתב תוומל םתוא ונדו הצילבב טפשמ םהל וכרע םיטייבוסה .קוילאוו יקסבורבוב

 םינודינה .הביבסה תא בוזעל וצלאנו ןידה-קספ תא עצבל םיטייבוסה וקיפסה אל ךא
 בוחרב ,תבכרה-יספ די לע גרהנו קוילאו הרונ החירבה ןמזבו רהוסה-תיבמ וטלמנ

 .םלעיהלו קמחתהל חילצה יקסבורבוב וליאו ,הדילב ,הקנימק

 םינלופה תסינכ

 .הזיבו תוכמ ,תולפשהמ םידוהיה ולבס בוש םינלופה תסינכ םע

 -הצילב וקל ביבסמ התיה תינלופה-תיטייבוסה תיזחהשכ ,םתסינכ ינפל המ-ןמז

 יבצ-דוד :ויה הלא ןיב .ןוזמ-ירבד הדילל ריבעהל הצילבמ םיבשות המכ וטילחה ,הדיל

 םידוהי המכו יקסיבוקלוו הקנימ תב האל ,יקסנידורג הירא ,ןמרק םיריימ-לארשי ,לקמ

 ינלופ רמשמב םידוהיה ולקתנ ,הבודזורד רפכה די לע ,הצילבמ מ"ק 11כ .לטיזמ

 רפכל םוליבוהו שיבכהמ םתוא דירוה ,םיטייבוסה תבוטל לוגירב םתוא םישאהש

 ןמרק םיריימדלארשי ,תוקלמ 25 לביק יקסנידורג הירא .תוקלמ ולבק םש ,ץיבישמ

 .תוומל םתוא ונד םש ,הציטינ רפכל םואיבה ןכ ירחא .תוקלמ 30 -- לטיזמ דחאו 0

 ףכית וצר הרייעב רבדה עדונשכ .ברעב 8 העשב םוי ותואב עצבל ודמע ןידה-קספ תא

 .םתוא וררחש ל"נה לש תידיימה ותוברעתהל תודוה .םשפנ לע שקבל ילותקה רמוכל

 הל םגפנ יכבו דחפ בורמ ,ךא ,יקסיבוקלוו האל התיה תוקלמ הלביק אלש הדיחיה

 .דואמ האירב הרוחב ןכ ינפל התויה ףא לע ,הרטפנ רצק ןמז רובעכו בלה רירש
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 םלולסמל םירזוח םייחה

 יתלחתה .ער לכב יתחפשמ לש ילכלכה בצמה היה ,המחלמה רמג ירחא ,0 תנשב

 ןוזמ-ירבד הנליול איבמ יתייה .הנליו םע רוחסל יתלחתהו תיבל רוזעל ךיא בושחל

 .ונבצמ רפתשה ךכל תודוה .תיקדס ינימ לכ -- הרזח םשמו

 .תולגעב ךרדה תא ונישעו תויה ,ןמז הברה תכשמנ הנליול העיסנה התיה םהה םימיב

 .תולגעב חלוש יתייה הרוחסה תא קרו תבכרב עוסנל יתלחתה ןמזה ךשמב

 .הרייעב רשא הלאמ םירחא םה ריעב םייחהש ,ינודמיל הנליוול תופוכתה יתועיסנ

 האורו םירע ינפ לע עסונ יתייה אבצב יתוריש תעב םגו ינלופה אבצל יתסייוג םייתניב

 םירבדה דחאש ,ירוביצה חטשב ונתרייע ןעמל והשמ תושעל ינפחד הז לכ .םירחא םייח

 .שא-יבכמ ןוגרא זא היה ולש םיבושחה

 הצילבב םיאבכה ןוגרא תודלות .ב

 די-תבאשמ "בטסירפ,ה הנק ,1915 תנשב ,שדחה תסנכה-תיב לש הפירשה ירחא

 | .םיאבכל

 רורחיש הירבח לכל וחיטבהו םיאבכ לש הצובק ודסי םה הרייעל םינמרגה וסנכנשכ

 ,היפב-תודובעמ

 ןוגרא םוש היה אלו ץחרמה תיב ןינבב דיה-תבאשמ הדמע םינלופה לש םאוב םע

 ,ומשל יואר

 להנמ דמע השארבו םיאבכ תצובק יתאצמ ,אבצב יתורשמ יתרזחשכ ,1923 תנשב

 .יוקל היה ןוגראהו ןועמ היה אל ,ךא .יקסבוגור ,ינלופה ,יתלשממה רפסה תיב

 ,תיאבצ תנוכתמב דסומה תא ןגראל יתלחתה .יקסבוגור לש ונגס שמשל יתרחבנ

 ל"ז ץיבונמלק לסיז ,ל"ז קיבצ ריאמ ,ל"ז ץיבונפג אבא-חנ :ומכ ,םיליעפה ירבחל תודוהו

 יקסנדורג בד ,ץיבונועמש לאומש ,ץיבורזייל .ח -- םייחל ולדביו ;ל"ז ןימרק קחצי"םייח

 .ססות ןוגראל ךפהיל ונחלצה ,דועו

 רמ הרומה ח"לדבי -- ריכזמכו ,ל"ז ןימרק םהרבא ,הרייעה חקור רחבנ ר"וי רותב

 .ןמפיוק בד

 תוצמל היפאמ ,ה"ע לקמ רתסא-היח לש התיבב התיה ,1924 תנשב ,ןמז ותואב

 בורמ .ןתשפ הברה גגה תיילעב ןסכא ,תיאלקח-תרצות רחוס היהש הלעב .("טַארדָאפ,)

 ,בוטה ןוגראל תודוהו הלועפל וסנכנ םיאבכה .הפירש הצרפו ןתשפה םעפ חקלתה םוחה

 םישנא לש תרשרש יתבציה .ומצע תיבל קזנ םוש םרגנ אלש ךכ ,הרהמב שאה תא וניבכ

 ראבהמ םימ םע םיילד וריבעה םישנאהו ,הביבסב רשא תוראבה 2-ו הפירשה-םוקמ ןיב

 .שאל רשי
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 ,"הנימג,ה ישאר םע םיאבכה דעו לש תפתושמ הבישיל ונארק הזה הרקמה ירחא

 .רטפתהל ץלאינ תרחא ,יובכל םיתואנ םילכ וגל קפסל ונשרדו

 םילכו השדח יובכ-תנוכמ הדילמ "הטסורטס,ה תאמ ונלבק המ-ןמז רובעכ ,תמאבו

 .םהב ךרוצ היהש םירחא

 .תוריהמב התובכל ונחלצה בושו רמוכה-תיבב הפירש הצרפ הז ירחא הנשכ

 תלועפ תא סנ לע הלעהו היסנכב םואנ רמוכה אשנ הזה השעמה ירחא 'א םויב

 .םידוהיה םיאבכה

 תורדוסמ לזרב-תויבח השרוומ םיאבכה זכרמ תאמ ונלבק ,חלצומה עצבמה דעב סרפכ

 .םימה תרבעהל ןפוא-וד לע

 .רבח 50-כ ןוגראה הנמ רבכ םהה םימיב

 .ינלבז רפכה די לע לסרפ רעיב הלודג הקילד הצרפ ןמז ותואב

 התיה שאה .הפירשה תא רתאל ידכ היסולכואה לכ תא ונסייג הרטשמה םע דחי

 יוביכה-תדובע ךות .םישנאה ינפמ דחפ אלל רעיה ןמ וטלמנ רב-תויחש הקזח ךכ לכ

 תצמואמ הדובע לש םלש םוי ךות .טשפתהל שאל תתל אל ידכ ביבס םיצע תואמ ונעדג

 ,שאה תא תובכל ונחלצה

 תישפוח השיג ונל התיה הרקמ לכבו ונב בשחתהל וליחתה םיימוקמה תונוטלשה

 זוכיר םוקמ שורדל ונטלחה םיאבכה הטמ לש הבורקה הבישיב .הלשממה ידרשמ לכל

 .ונתושרב ויהש יובכה ילכ לכל

 םלועה תמחלמ ןמזב :("יאראס-הזימר;) ןועמה םוקימ לע רפסל יוארה ןמ ןאכו

 םיתמה תא .(ערילוח) הרילוכה יעגפנל םילוח-תיב רותב תסנכה-תיב שמיש הנושארה

 .דיס הסוכש רובב ,םוקמ תבריקב םתוא םירבוקו ןינבהמ םיאיצומ ויה

 דימעהל םירצונה וצרי דחא ריהב םויבש ,דחפ םידוהיה בלב םסרכ ןמזה לכ ךשמב

 .תסנכה-תיב תונולח לומ קוידב אשנתיש ,בלצ רבקה לע

 תא תוסכל ידכ תואלתמאו םיכרד ינימ לכ ושפיח הרייעה יבשותו ברהש רורב

 .ל"נה רבקל לעמ םיאבכה ןועמ תא תונבל ונטלחה .תונמדזהה האב הנהו .חטשה

 וראשנש ,ןמינה לעמ ןשיה רשגה יצעב שמתשהל ונל השרויש הטסורטסל ונינפ

 .ןועמה תא הנבנו ונמצע תוחוכב ריבענ םתוא ,המחלמה ןמזמ שומיש אלל

 םיכרדה סדנהמלו "*טיוו,ל ודצמ הנפ ףא אלא ,ךכל םיכסהש דבלב אל ,הטסורטסה

 .ונתמישמב ונל רוזעל םהמ שרדו

 ךות ,וריבעה .םיאבכה םע דחיו םיידוהיה םינולגעה לכ וסייוג דחא 'א םויב

 לעבמ ונלבק םילספסלו גגל םישרקה תא .ןינבל םישורד ויהש םיצעה לכ תא ,תובדנתה

 .טילש רמ ,(ןמינ תנחת) ץלס רפכב רשא ידוהיה הרסנמה

 .הקעזא-רפוצ תיינקל גואדל ונלחתה ןכ ירחא

 אבא-חנ םע יתכלה ,(השמ ןב ףסוי 'ר לש ותב) יקסיבוקלוו לחר לש הנותחה ןמזב
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 ונל ראשנ ףאש ,ףסכ הברה ךכ לכ ונפסא .רפוצה תיינקל תיבגמ ונגראו ל"ז ץיבונפג

 לש קחרמב םיעמוש ויה ולוק תאו די-תלועפב לעפש רפוצ הז היה .הינקה ירחא ףדוע

 .םירטמוליק המכ

 תיתרבח הביסמב שאייבכמ ירבח

 איה הפירשהש היה ןמיס עטוקמ היה לוקה םא .הפירש רשבמ היה רפוצה לוק

 .הרייעה ךותב איה הקילדה יכ ועדי -- ףוצר היה םאו הרייעל ץוחמ

 םירכיאה תרבעה ,ונייה ,היצלצרפה קוח שמיש ןהל תוביסה תחאו ,ורסח אל תופירש

 תא ףורשל םיניינועמ ויה םירכיאה .המיקה תינלופה הלשממהש "םירוטוכ,ל םירפכהמ

 רומשנש ןיינועמ לשממה היה ךדיאמ .חוטיב ימד לבקלו ,םלטלטל םוקמב םינשיה םהיתב

 .שוכרה לע

 הבישי הכרענ .הרייעב םייח-חור תצק חיפתש ,תרומזת ןגראל ונטלחה ןמז ותוא

 שדוק הנייהת ויתוסנכהש יטמרד גוח ןגראל טלחוהו ל"ז ןימרק םהרבא ןוגראה ר"וי םע

 .תרומזתל םילכה תיינקל

 םילכה תא ונרחב םשו הנליוול ץיבונועמש לאומש םע דחי עסנ וללה תורושה בתוכ

 .הפישנ-ילכ לש יאנוטיס לצא

 האולה ונחקל יטולז 1000 דועו םירבחה ןיב תיבגממו תוגצהמ יטולז 1000 ונפסא

 .ל"ז ןימרק .א חקורה ןתנ תוברעה תאו םירבחה לכ ומתח הילע ,קנבהמ

 טשקאב -- חצנמ ,היביא ,הכומסה הרייעהמ ונאבה .הרייעל םילכה ועיגה ךכ

 .ןגנל "הרבח,ה תא דמלל ליחתהש -- ףסוי

 די לע םיכומסה םירפכהמ םירכא ןומהו הרייעה יבשות לכ ונפסאתה 1932 יאמל 3"ב

 תיבב רומש היהש םיאבכה לגד תאצוהב תוזחל ידכ ל"ז ןימרק .א חקורה לש ותיב
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 ןמז ךות חילצה םידוהי ץמוקש ואלפתה םלוכו הקיסומ-ילילצ ועמשנ םואתפ .חקורה

 .התואנ המר תלעב תרומזת ןגראל רצק

 ,רבמבונב 11-ב ןילופ לש תואמצעה םוי לש תוכולהתב הנש ידמ הפתתשה תרומזתה

 זא התיה תרומזתה .רמועב ג"ל םויב ,רעיל ירבעה רפסה-תיב תכולהתב -- ןכ ומכו

 ,ץע-תוברחב םיניוזמו ןבל-תלכת יספב םיטשוקמ ויהש םידוהיה םידליה תא הליבומ

 ."טשיור, רעיה לא

 םיאבכה ןוגראל תדעוימ התיה םתסנכהש םידוקר-יפשנ םינגראמ ויה ןמזל ןמזמ

 .דועו םילוח-רוקיב :ןוגכ ,הקדצ-תודסומלו

 תחא תיצחמ .קי'צנרב םייח לש ותיבב ראופמ ףשנ ונגרא ,1939 םירופבש ינרכוז

 .םילוח רוקיבל -- הינשהו שא-יבכמל השדקוה תוסנכההמ

 : ויה תונגראמהו ל"צז ןייפ יאתבש 'ר ג"הרה אתמד ברה לש ותמזיב ןגרוא ףשנה

 ץיבונועמש הליב-הנר'צ ח"לדבתו ;לײז ץיבלסוי הרש ,ל"ז ןרב הליב ,ל"ז רשיילפ הנכיו

 .יקסבוצולז הבוטו

 .ףסכ הברה ףסאנו דואמ חילצה ףשנה

 ףשנה הז היה ,תמאבו .םולשה ייחל הדירפ ףשנ והז וליאכ היה הארנ המ-םושמ

 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל ןורחאה

 -תורחתהב הצילב יאבכ ופתתשה ,תישפוחה ןילופ תנידמ םויקל 10-ה לבויה לגרל

 .ןושארה םוקמה תא הב וגישהו תיזוחמ םיאבכ

 ושענ ודקפמו ןוגראה ר"ויו ונב בשחתהל תונוטלשה וליחתה םיאבכה ןוגראל תודוה

 .'וכו תוסנק ,םיסמ תדרוהב םידוהיל ךכ ידי לע ורזעו םינלדתש

 .די-תבאשמ םע תינזטרא ראב ונרפחו יוביכל עונמ-תבאשמ ונלביק 1936 תנשב

 ,יתשגרה ,1933 לירפאב ,ל"ז ןימרק .א -- ונלש ר"ויה לש ימואתפה ותומ ירחא

 ךרוצ היהשכ .יאמב 3-ב .התיהש יפכמ הנטקו תכלוה ןוגראב הכימתהש ,דקפמ רותב

 תא ונרזחה ןכמ רחאל .יניעב תועמד ודמע ,חונמה לש ותיבמ םיאבכה-לגד תא איצוהל

 .םיאבכה ןוגרא לש ןועמל לגדה

 -- ריכזמל וליאו ר"ויל רחבנ ץיבעזדור .י .תוירצונ םידיל רובעל ןוגראה ליחתה זאמ

 .תוידוהי םידיב ןוגראה תא קיזחהל ,ונחוכ לכב ,ונלדתשה ןכ יפ לע ףא .יקסנבלב

 ,ןמזל ןמזמ תוקילד וצרפ ,ליגרכו

 הפרשנ הב םירצונה בוחרב הלודג הפירש הצרפ ,1936 תנשב ,דחא ישש םויב

 ץלסמ םיאבכ ואב וניאבכ תרזעל .עגפנ אל דחא ידוהי תיב ףאשכ הרייעה תיצחמכ

 .םידוהיה-יתבב החמש הררש וז תבשב .יתודוקפ יפל ולעפש ,הדילמו
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 לע קר יתרמש םיאבכה דקפמכש םירצונה םיבשותה יתוא ומישאה הפירשה ירחא

 .ופרשנ אל םה ןכלו םידוהיה-יתב

 תאמ יתלבק הריקח ירחאו יוארכ יתלעפש חיכוהל יתחלצה הרטשמה תרזעב

 .דרא-תילדמו חבשל ןויצ "הדבויוו,ה

 (1933) "יאראס,ה דיל דקפימ תעב

 -- הצרא ותיילע ירחא .יקסנידורג בד ונירבח ,טשקאב ירחא ,חצינ תרומזתה לע

 .ל"ז יקצינימק קחצי ונרבח הילע חצינ

 תסינכל דע לועפל ןוגראה ךישמה ,1939--41 םינשב ,יטייבוסה ןוטלשה ןמזב

 הז ךותבו הרייעה לכ תא ,םינמרגה ,עודיכ ,ופרש םתסינכ םע .1941 ינויב ,םינמרגה

 .םינש לש ונלמעל ץקה אב ךכו .יוביכה-ילכ לכ םע *הזימר,ה תא

 הינשה םלועה-תמחלמב .ג

 ,הרייעב ידוהיה רעונה לש רכינ קלח וסייג ,1939 תנשב המחלמה ץורפ ינפל רצק ןמז

 יקסבימ המלש ,יקסבימ רזעילא ,יקסבוקילימ והילא ,ןירפלה הירא ,ףסוי יחא תא םהיניב

 .םירחאו

 םהשכ יתיארו ,הדילב תבכרה תנחתב םיסייוגמהמ יתדרפנ המחלמה ץורפ ברעב

 .האושו המחלמ לש הפוקת האב המוקמבו הפלח םולשה תפוקתש יתשח .תונורקל וסנכנ

 .(1.9.39) המחלמה הצרפ רקוב תונפל
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 ונראשנ בושו הרייעה תא םיינלופה הרטשמהו תונוטלשה ובזע ךרעב םייעובש רובעכ

 תטלמנה הרטשמהמ ונלביק יקציבונ ינלופה הרומהו ינא ,ץיבונפג אבא-חנ .ןגמ אלל

 תיביטרפואוקה תונחה תא זובל ףכית וצר םירצונה םיבשותה .הרייעה לע הרימשל קשנ

 דע םימי המכ ונכשמה הככ .גרהי -- הזיבב ליחתיש ימש ,םתוא ונרהזה ונא ךא ,תירצונה

 ושעש ,םישעמה לע רבכ ונעמשו תויה םאובל דואמ םיחמש ונייה .םיטייבוסה ואבש

 .ןילופב םידוהיב םינמרגה

 ,יטרפה שוכרה םאלוה .תובר תורצ הרייעה ידוהי ועדי םיטייבוסה לש םנוטלש ימיב

 שפחל וליחתה םלוכ .רחסמה -- הסנרפה רוקמ לסוח -- רקיעבו ,םינישלמ ועיפוה

 .הרייעב תשורח ןיאב הגישהל היה השק ךא ,הדובע

 תונח הנגראתהו המק ,תויטרפ תויונח םוקמב .םייחה תאז לכב ורדתסה טאל טאל

 ץיבלאומש (רעזאל) רזעילא ,שריה ןרב :םידוהי השולש ורחבנ הלהנהל .תיביטרפואוק

 ירצונ -- התרזעלו יקסבונטר (הרמ) םירמ התיה תרכומה .םידוהי אל -- רתיהו ינאו

 לכש ,ךכ הריכמה תא רדסל יתלדתשה ,ביטרפואוקה לש תרוקבה תדעוב יתויהב .דחא

 .םהב רוסחמ היהש ףא לע םישורדה םיכרצמה תא הקולחב ולבקי ,ירצונ וא ידוהי ,דחא

 .דחאו דחא לכ םע םולשב תויחל שיו הרמגנ םרט המחלמהש היה יתבשחמ-ךלה

 .ץיבלאומשו ןרבב ורחב אל םעפהו תונחה תלהנהל תוריחב בוש ויה הנש רובעכ

 .רשי םדא-ןב יב אוה האור ,ינונח רבעב יתייהש תורמלש ורמואב רסימוקה ץילמה ילע

 .םיינפוא-ןקתמ יתישענ ,יתחפשמ תא סנרפל תאז לכב ידכ

 רפס-יתב ןוגרא

 -תיב םוקמב ,יסורולייב דחא :רפס-יתב 2 םיטייבוסה וחתפ ,םסנכיה ירחא ףכית

 .םדוקה ירבעה רפסה-תיב םוקמב ,ידוהי -- דחאו ,(עקלאקש יד) ינלופה יממעה רפסה

 .לקנרפ םשב קיתו טסינומוק ,זדולמ ידוהי טילפ הנומ ידוהיה רפסה-תיב להנמכ

 .שריה ןרב ,ץיבלאומש רזעילא ,לסוב ןורהא :ורחבנ ידוהיה רפסה-תיב דעול

 .דואמ הפי חתפתהש רפסה-תיבל ונרסמתה .יכנאו (סעקרעב עקבייל) הירא קי'צנרב

 םיביטרפואוק ורצונ ךכ .םיביטרפואוק ומיקהו הכאלמה-ילעב םג ונגראתה ןמז ותוא

 .ל"ז ץיבוקציא ףסוי לאומש 'ר היה םיביטרפואוקה לש םריכזמ .'וכו םירלדנס ,םיטייח לש

 י'םיקינדסוא,,ה תיילגה

 םינלופה םיבשייתמה לכ תא תולגהלו רוסאל םיטייבוסה וליחתה 1940 תנשב

 תפוקתב ינלופה אבצה תורושב םיבדנתמ הלא ויה םבורב .הביבסבש (?םיקינדסוא,ה)

 ידכ תינלופה הניארקואבו היסורולייבב תומדא ולביק המחלמה רמג ירחאו ,0

 .התוא עימטהל ידכו תינלופ-אלה היסולכואל דגנ-לקשמ ווהיש
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 ידכ .םיטייבוסה םע הלועפ-ףותישב םידוהיה תא םינלופה ומישאה היילגהה ןינעב

 הברה יתרזע ,"םימה ינפ לע ךמחל חלש, קוספה תא שממל ידכ ,םגו ,תאז העד ךירפהל

 דעוב ונגראתה וללה .םיריסאה תוחפשמל דחוימבו ,וראשנש םיבשייתמה ןיבמ הלאל

 .םיריסאל םידגבו תומורת ףסאש יתרתחמ

 לכ לע דוקיפה תא ימצע לע לבקל ידכ הדילל אובל הנמזה יתלבק ןמז ותואב

 .רוזיאב שאה-יבכמ לש םידודגה

 לש םירקמ התע םג ורסח אל יכ םא ,םישדחה םייחב םלוכ ורדתסה טאל טאל

 .תוימשיטנא

 : ינייפוא הרקמ הנהו

 ,הדילב יזוחמה טייבוסל ריצב רוחבל התיה התרטמש תיללכ הפיסא התיה תחא םעפ

 הרוסמכ הגיצהב ומצעב רסימוקה ץילמה הילע .יקציבס רזעלא לש ותשאב ורחב םלוכ

 רשאל אל םעפה שקיב רסימוק ותואו תיללכ הפיסאל בוש וארק םיימוי רובעכ .רטשמל

 ונלוכש תורמל ,הנליוב לודג רחוס היה היבאש קומינב יקציבס 'בגה לש התודמעומ תא

 לש ונב לש ותודמעומ תא רשאל ץילמה רסימוקה .דימא היה אל היבאש בטיה ונעדי

 .רוכישה קוילאו

 חפוקמ "חרזמ,ב םגש םתוארב ,םידוהיה תא ביזכהו דואמ ונתוא גיאדה הז הרקמ

 ..קדצה

 1941-ב המחלמה ץורפ

 -- םידוהיה .היסורו הינמרג ןיב המחלמה הצרפ ,רקובב ןושאר םויב ,ינויב 22-ב

 .ךכב וחילצה םיטעמ קר ךא ,טלמהל התיה םתפיאש

 תנחתב ,ןמינה לע לזרבה-תליסמ לש רשגה תא םינמרגה וציצפה רקובב 6 העשב

 .הדילב הפועתה-הדש תאו ,ןמינ

 .הדיל ןוויכב תכלל םיכירצ ויה םיסייוגמהו 38 ליג דע סויג לע זרכוה םוי ותואב

 .הרעב הלוכ ריעהו ,תובהלב הדמע הדילו תויה ,םשל סנכהל היה רשפא-יא רבכ השעמל

 .םינמרגה ינושאר רוזאל ואב עובש רחאל

 ...יעבט-תוומ ותומב ,וב ונאנק ונלוכ ,ךכ-רחא .ץיבונועמש ריאמ 'ר רטפנ עובש ותואב

 ,תסנכה-תיבב הליפתל םידוהי ןינמ ףוסאל השק רבכ היה ,ינויב 28-ב ,רקובב תבשב

 תויחל הכזנו, יאוולהש והערל שיא ונלחיא הליפתה םותכ .םיתבהמ תאצל ודחפ םיבר יכ

 .תסנכה-תיבב "האבה תבשב םג תוארתהלו

 רמא הדועסה תעב .תבש-תדועסל ירוה תאו יתחפשמ לכ תא יתנמזה תבש התואב

 ."הזה ןחלושה די לע םעפ דוע ונלוכ תבשל לכונ םא עדוי ימ ,םלוע לש ונובר, : יבא

 .דחי םג םיחא-תבש לש הנורחאה תבשה תמאב התיה תאז .היה םג ןכ אבינש יפכ
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 יכ ונשח הדלפה-יעבוכב םתוא וניארשכו ,ןיירושמ בכרב םינמרגה וסנכנ עברא העשב

 ."טשיור, רעיב רשא הפועתה הדשב םייסור םילייח דוע ויה ןמז ותואב .אבו ברק תוומה ךאלמ

 תא ופיקתהו אשמ"תוינוכמב ועיגה ,הרייעב םיאצמנ םינמרגש םיטייבוסל עדונשכ

 לכ לע וריו ןנוגתהל וליחתה םינמרגה .קיצנרב ןבואר-םייח לש ותיב די לע םינמרגה

 ,ץיבונעמש לאומש תא וספת םינמרגה .קי'צנרב ןתנ גרהנ הלא תוירימ .בוחרב ושגפש חרזא

 באז לש ותיב ריק דיל םודימעהו הדילמ םידוהי המכ דועו ץיבונפג רזעילא תא

 ינפל הצרא לפנ ץיבונועמיש לאומש .םהב וריו ("רעשטיוואדאראנ רעד,) יקסבוילש

 םיתמ םמצע ושע םה .ודיב עצפנ ץיבונפג רזעילא .עגפנ אל אוהו תויריה וילא ונווכש

 .םותיצהו תיבל תיבמ םינמרגה ורבע ןכ ירחא .םוקמהמ וטלמנ םה וכלה םיחצורהשכו

 םלוכש הדבוע יהוז לבא ,קוטסב אקוד ורחב עודמ עדוי ינניא .קוטסל וטלמנ םידוהיה לכ

 .הלילה לכ וניליב קוטסב .םשל םהימעפ ומש

 תוידוהיה תונבה םע תרבחתמ התיה דימתש ןינַאירָאװד לש ותבש ןייצל יוארה ןמ

 דובעלו תכלל רבכ םתא םילוכי םויה ,'םיצירפ, תויהל םכל יד, :ונל הרמא ,הרייעה לש

 רוזחל םלוכ וצלאנ ,הרירב ןיאבו ,םידוהיה תא ושריג קוטסמ םייוגה ."םינמרגה לצא

 .הפורש הלוכ הרייעה תא ונאצמ ,ונרזחשכ .הצילבל

 קוסעל ונלחתה ףכיתו הצילבב דוע ונאצמ אל ,הפירשה"יעצבמ ,םינמרגה תא

 .לארשי-רבקל םיפרשנה םיגורהה תאבהב

 .היוולה םהל ונכרעש הדילמ םידוהי המכ דוע ויה ה"ע קי צנרב ןתנל טרפ

 ,הרייעה לש הצעומב דיקפ רזוע היהש ,יקסנבלבב םינמרגה ורחב דחא םוי רובעכ

 הנימו הרייעהמ "םיצקש, הרשעב רחב ודצמ אוה .(רטסיימרגריב) הרייעה שארל

 לשב הצילב ידוהיב םקנתהל ידכ םדמעמ תא ולצינ וללה .םוקמב םירטוש םתוא

 .ורבע םימימ *תונובשח,

 תויונערופה תלחתה

 .הדיל בוחרהמ קלחבו הציטינ בוחרב רוגל וסנכנ הרייעה ינב לכ

 העיגה םוי רובעכ .םלוכ ופפוטצה ,הפירשהמ הטילפל וראשנש הלא ,םיתב המכב

 וזירכה םשו קי'צנרב ןבואר לש ותיב די לע םירבגה לכ תא הפסא ,הרייעל .ס.ס תבצוע

 ויניעב בוטכ םידוהיה םע תושעל רתומ ידוהייאל לכל .קוחל ץוחמ םהש םידוהיה לע

 ,ל"צז ןייפ ברה -- םהיניבו םידוהי 10 םהל ורחב םה .םיבלכמ רתוי םיעורג םהש םושמ

 .םתדקפמ התיה םש ,שטערַאּפל םוחלשו הלגעל םתוא ומתר ,םידחא דועו קי צנרב ריאמ

 .תוכמ םהל וציברהו םהב וללועתה ךרדב

 ."ליפש-ןדוי, -- "םידוהי קחשמ; ,תילותקה היסנכה די לע ,וכרע הז ירחא עובש

 םידיוצמ םינמרג-ירוט ינש ךרד רובעל םהילע וויצו םירבגה תא ופסא בוש םעפה
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 םידוהי הברה .חצר-תוכמב "דבכתה, רבוע לכו םיתב-תורדגמ ורקעש םישרקו תולקמב

 .הזה "קחשמ,המ השק ועצפנ

 .תושדח תורזג יקסנבלבו םינמרגה ואיצוה םוי-םוי .וקספ אל תויוללעתהה

 םהילע וויצו עלוצה יקצוטס אגרשו ןימרק קחצי-םייח תא םינמרגה וספת דחא םוי

 לטיז ןוויכל םינמרגה םתוא וחקל ,םהידי לע ופסאנ םיציבהשכ .םיציב םרובע ףוסאל

 .שפנ םוחצר יצבוליסימ רפכה תברקבו

 36-ה לש הטיחשה

 ליחתה רעונהו ,םישק םינמז םיעיגמש ונשגרה ,היסנכה די לע "קחשמ,ה ירחא
 .אבחתהל

 ונעמש דחוימבו הביבסב תוטיחש לע תועומש ונילא עיגהל וליחתה םימיה םתואב

 םיסורה ןיב ברק להנתה ,הצילבל המודב ,םש םגש "הקנ'זור, ידוהי ןיב בר גרה לע

 .םידוהיה לע הלטוה המשאהש ,רורב .םידחא םינמרג ולפנו םינמרגהו

 ,םירגובהו רעונה בור ,ונפסאתה .הצילבב םג חבט עצבל הצור .ס.סהש ונעמש

 .הדילמ דחאו ןרב יבצ ,יקצינימק קחצי וכלה דחי יתא .טשיור רעיל חורבל ונטלחהו

 ."הרייעל רוזחנ הבה ,שחרתמ אל רבד, :רמאו יקצינימק םק זאו טשיורב ונבכש

 תויהל ןכוסמו תויה ,תיבהמ בוש חרבא יכ יב הריצפהו ה"ע ימא ילא האב ,ונרזחשכ

 .הרייעב התע

 םה ךא ,יתא תכלל םיתשקבו יקצינימקו ןרב לש םתיבל בוש יתסנכנ ,רעיל יכרדב

 יתסנכנו דבל תכלל יתיצר אל .הלילה דרי םייתניב .םתיבב וראשנו "ןדחפ, יתוא וניכ

 ררשו תויה .רעיה ןוויכב ונכלהו םהב תוסכתהל ידכ םיקש ונמע ונחקל .רשיילפ לצרהל

 םינמרג 2 ובשי הילע הלגעב ונלקתנ ךרדב .הרייעל ,רקוב תונפל ,ונרזח ,הביבסב טקש

 ונישע .ונחנא .םיאדיל המכ דועו יקסדורגובונ םהרבא ,יקסרילטוק בקעי -- םתאו

 יקסראילטוק בקעי 'ר קר .םולשב םדי לע ונרבעו ,תורפל בשע םיטקלמכ ונמצע תא

 ךרדב הילא סנכיהל יל יתננכיתו רשיילפ לצרהמ יתדרפנ הרייעה די לע .ןיע ונל ץרק

 יתבכש .המדאה-יחופת ילועבג ןיב יתערתשהו הדשל יתרס ,םיתבל בורק יעיגהב .תרחא

 רתוי בכשל יתלוכי אל .תוירי יתעמש עתפלשכ ךרעב םירהצה-ירחא 3 העש דע ךכ

 םיגרוה ? ךלוה התא ןאל; :יל הרמא איהו תחא הירצונב יתשגפ ךרדב .הרייעל יתכלהו

 היחפנה ירוחאמ יתדמע ; תושעל המ יתעדי אל ."םינמרגה ידי לע ספתנה ידוהי לכ םש

 דמוע התא המ, :יל רמאו ,ץיווירקמ וקשוטיוו רכאה יתוא האר זאו ליסוב גילז לש

 םש יתאבחתה ,טשיור רעיל הרזח יתחרב ."םידוהי 20 וגרה םינמרגה -- !חרב !ןאכ

 לעמ יתוא שריג יתינפ וילאש רכיאהו ,(םירוטוכה) םיתבה דחאל יתשגינ .הלילה דע

 דחאל יתעגהש דע רעיב יתבבותסה ךכ .ותיב די לע גורהב הצור וניאש יל ורמאב ,וינפ

 ותיבל ינגימזה ,תופי םינפ רבסב יתוא לביק אוה .?קירדנש, םשב ירצונ ,הרייעה-ינבמ
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 המ עדווהל הרייעל ךלה אוה תרחמלו ,ולצא יתנל .ונממ דחפל ךירצ ינניאש יל רמאו

 םידגב יל האיבהו ותא הרזח יתשא .ילע הל רפיסו עבייט יתשאל סנכנ אוה .םש עמשנ

 יאתבש 'ר ברה תא םהיניבו ,םידוהי 36 םוי ותואב וגרה םינמרגהש יל הרפס איה .םימח

 םייתניב יתראשנ ינאשכ ,הרייעל הרזח יתשאו ,ונילרוגו םלרוג לע רמ וניכב .ל*צז ןייפ

 .קירדנש לצא

 םידוהיה לש הדעו תריחב

 היהי התעמש םהל חיטבה הלהו יקסנבלב ינפל םידוהיה יגיצנ ועיפוה ןמז ותואב

 הפיסא ונכרע .רשקתהל ימ םע ול היהיש הדעוב ורחביש םהל רמא םג אוה .טקש רבכ

 יקסנבלבש עגרב ךא ,רחבהל יתבריס ינא .הדעו הרחבנ םשו יקסנילג הרובד לש התיבב

 חרכומ יקסבוצולזש ורמואב ומצעב יתוא ףריצ ,םירחבנה ןיב עיפומ וניא ימשש האר

 .הדעוב תויהל

 המ, :ויתלאש וילא יתאבשכ .יקסנבלבל ינונימזהו םירטוש ינש ואב םוי ותואב

 ןיינועמ אוה אלא ,יתוא רסוא וניאש יל בישה זלה *? יתוא רסוא התאש ,תוער ךל יתישע

 תוליבח 4 איצוה ,הבוטה ותנווכל ןמיסכ .ער לכ יל הנואי אלו םירשק וניניב םייקנש

 .הנתמב ןתוא יל ןתנו (תואיצמה רקי זא היהש) קבט

 םירדתסמ םסייחה

 להנמ .הדובעל םיאצוי םידוהיה ויה םוי לכ .ליגר קיפאב םורזל וליחתה םייחה

 םע רחסמב קוסעלו םירפכל תכלל בוש וליחתה םידוהיה .ץיבונפג אבא-חנ היה הדובעה

 .ןיפילח-רחסמ הז היה ללכ ךרדב .םירכאה

 .תוכוסה-גח דע ךשמנ הז בצמ .ינגס היה יקסבולוקוס והילאו "סיטלוס, יתייה ינא

 .וללפתה םלוכו ןינמ היה םיגחב

 דחאל וסנכנ םירטושהו הרקמב .םהילע יתרמשו םיתבה ןיב יתבבותסה הלילו םמוי

 עידואש םהילע םייאמו אב ףכית יתייה ,ידוהי שוכרל זובל וא ללעתהל ידכ םיתבה

 .תיבה תא םיבזוע ויה םה זאו יקסנבלבל

 היצובירטנוקהו שוריגה

 תוכוס ירחא םידחא םימי ריבעהל הדוקפ לביקש דוסב יקסנבלב יל עידוה תוכוסב

 .הדיל וטיגל הצילב ידוהי לכ תא

 םתוא םיכמו םידוהיה תא םיזוב הרבעהה ןמזבש תורחא תורייעמ ונעמשו תויה

 הרייעהמ קלתסי דחא לכשו ל"נה ךיראתל דע וכחי אלש ,םידוהיל יתרמא ,חצר
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 המישר וסיכמ איצוה אוה .ודיב הבע לקמ םע םש ךלהתהש ,רטיור םשב .ס.ס ןיצק היה

 תומש אירקהל ליחתה ךכו .דצב ודמעיו ומוקי אירקי םהיתומש תאש הלא לכ יכ זירכהו

 עיפוה אל םדאהו םש הזיא אירקהש העש .םירחא תועוצקמ ילעבו םירלדנס ,םירגנ לש

 ףאש יבילב יתרמא ןמזה לכ ךשמ .יקצוטס לרב לצנ וז הרוצב .ומוקמב רחא והשמ אצי

 ,לסחל וחילצי אל םה יתוא יכ יתבשח דימתש תורמל .םוקא אל ימשב וארקי םא

 .האושה ימיב וניחא תורוק תא רפסלו םייחב ראשהל והשימ חרכומש םושמ תוחפל

 רודכהש ידכ ,ישאר תא םירא זא ,םיראשנב תוריל הדוקפה ןתניתש עגרל יתיכיחו יתבכש

 ןורחאה .םיאנבה תומש תא אירקהל ןיצקה ליחתה םייתניב .לק תומ יל היהיו יב עגפי

 יתיצר אל .תאצל יתרחא ,ךכל יתיפצ אלו תויה ."יקצוטס ןואל, ינא יתייה המישרב

 חכ הזיא ינפחד תוינש המכ רחאל .רחא אצי ימוקמב .םישנא לש םהישאר לע ךורדל

 והימ, : הקעצ םירה ןיצקה .ילש יוהזה תדועת תא ול יתארהו ןיצקל יתשגנו יתמק ,ימינפ

 לעו לאמש לע ףילצהל ליחתה ודיב קיזחהש לקמבו ?!ומוקמב אציש ףנוטמה רזממה

 יתמקש לע בר רעצ יתרעטצה .ימוקמב אציש רוחבב ץיברמ אוהש ךיא יתיאר .ןימי

 חקורה ,ימא לש דוד ןב היה דחא .תומש ינש דועב ןיצקה ארק ירחא .האירקל יתינענו

 ילב ףרטצהל וברס םינורחאה ינש .יקסנולבפ :טרנדויה שאר ינשהו ,ןילי קיזייא

 .םהיתוחפשמ

 הרקיה ימא תומ לע העידיה ,תסנכה תיבב

 ןיאש ונעדיו תוירי ונעמש רפסמ תוינש ירחא .ריעה לש תסנכה תיבל ונתוא וליבוה

 תיבב .לארשי ינב וניחא םיגרהנ ןהב חצר תוירי -- אלא ,םינמאתמה םילייחה תוירי הלא

 לרבו יקסיבוקלוו למהרבא ,ינא :ונראשנ הצילבמ .םישנא העבראו םיעברא ונייה תסנכה

 .יתקחצ המינפ יבלבו יתדער .יתדער ךא ,יתיכב אלו שדקה ןורא דיל יתבשיתה .יקצוטס

 םקוחצ הז היה .אלו אל .םייחב יתראשנש לע רשואמ ימצע יתשחש םושמ יתקחצ אל

 תיבל ונתוא ואיבהש םה םה ,יבלב יתרמא ןכא .יברקב דהדהש םילוונמה םינמרגה לש

 הלילהו וב דלווא םוי דבאי, בויאמ קוספב יתרכזנ .וניהלא תא וב שפחנש ידכ תסנכה

 התא ,םלוע לש ונובר, וכותל יתשחלו שדקה ןורא רבעל יתפפוכתה ."רבג הרה רמא

 לכה ךנה התא ?רובל םייח ונכילשמ התא וישכע ונתממורו םימעה לכמ ונב תרחבש

 ונל םיללועמ רשא תא תוארל לוכי התא דציכ ,תואלפנו םיסנ השועה אוה התא ,לוכי

 *? קותשלו

 םהש העשב םהידיב קותיש םילבקמ םניא םהש ,הז דציכ, :תלאוש התיה ימא טג

 ברה לש ונקז תא ורשקיש ,םיחצורל םהל תתל תלוכי דציכו ?ךלש םידוהיב םירוי

 -יחופת יחיש ןיב הצילבב ונלש הניגב זא יתרתתסה ..."? וב וללעתישו סוס לש בנזל ונלש

 הכינצק היוגה הרבע תע התוא .ריעה ידבכנ לכו ברה לש ויתוקעצ תא יתעמשו המדא

 ."םימשב םיהלא ןיא ,םידוהיה תא םיגרוה ,רתתסה ה'לירא, :יל השחל איה ,יב הניחבהו
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 לש םינורחאה םידוהיה תא וילא וסינכהו תסנכה-תיב תלד החתפנ ,לט'זב ,וישכע

 יתשפח .הביבסה ידוהי לכ תא ולסח םוי ותואב ,הפי "קחשמ,ה תא ונגרא םה ןכא .הרייעה

 ריאמ ידוד .םייח ונב תאו יקסבוקילז ריאמ ידוד תא יתאצמו יתחפשממ והשימ םילוצנה ןיב

 ,ברה לש ותיבל ןומר וקרז םינמרגה יכ יל עדונ ונממ .רמ יכבב ץרפו יתועורזל לפנ

 .וגרהנ טלקמב ויהש הלא לכו הרקיה ימא ,ונרג וב םוקמ

 קודורגובונב רהוסה תיבב

 רבכ םלוכ תא .דחפל המ ןיא וישכע :יל יתרמא .שיא 160 רבכ ונייה תסנכה-תיבב

 תועומשה יפל .םישנאה תא ןיימל וליחתהו בושחל ןמז ונל ונתנ אל .חורבל םיכירצ ,וגרה

 ,קסנלומסל עסנ הבה :ידודל יתרמא .קודורגובונל קלחו קסנלומסל קלח חלשל ודמע

 עוסנל רתוי בוט יכ ןעט ידוד םלוא .םיוקה תא רובעל ילוא לכונו תיזחל בורק םוקמה

 ."ונלש םייוג,ב ןימאה ןיידע אוה ."ונלש םיוג,ל ,ונלש הביבסל ,קודורגובונל

 רפסמ םג .שיא םייתאמו ףלאכ זוחמה לכמ ונפסאנ ,טפשמה-תיבב ,קודורגובונב

 ,םירלדנס ,םיטייח רוחבלו ןיימל וליחתה בושו .ידמ לודג םינמרגל היה הארנ םידוהי לש הז

 תא ןכ ינפל רפסמ םיעגר קר ולסח ובש וטיגל וחלש םירחאה תא .המודכו םיאפור ,םירגנ

 תורשפא לכ ןיא ונממש הדובעה הנחמב ראשהל ןויגה לכ ןיאש ידודל יתרמא .םידוהיה בור

 םיראומ םילדגמ לע םירטושו לית-ירדגו המוח ולו םידדצה לכמ רוגס אוה יכ ןעי ,חרבל

 .םייחב ונוריאשי תאז לכב ילוא התעש ןכתי יכ ,ראשהל יב ריצפה ידוד .םירוקרזב ביבסמ

 .ונל השעש המ לכ ירחא קלמעל ןימאהל לוכי אוה דציכ אלפתמ ינאש ,התיה יתבושת

 ויה ולא ."םלוכ ,ונתוא םיאנוש םלוכ .תכלל ןאל ןיא ירה ? תושעל המ, :ילא רמא ףוסבל

 ."ונתוא םיאנוש םלכ, תונוכנה םילמה .ויפמ יתעמשש תונורחאה םילמה

 -דוד לש וינב ינש .(רעיל ךכ רחא חרבש) םייח ונבו ,ריאמ ידוד וראשנ הדובעה הנחמב

 העש ליתה ירדג לע וגרהנ ,יקצוטס לגייפ לש ונתוח -- אפורהו ,לרבו בקעי -- לקמ לשריה

 רעד רזייל) וסיגו יקציטס לרב ,יקסיבוקלוו למהרבא ,ינא ,ונייה וטיגב .טלמהל וסינש

 ונלחתה .םינינב המכב ונתוא וזכיר וטיגב .רזייל סעקבייל ה'קשוי לש ונתוחו (רעדייק

 תויוגה ןוחרס .לכא רחא םיתבב שפחל ונלחתהו רדגה תא יאשחב ונצרפ הלילב .רדתסהל

 .דגנתהל ףא ילואו ,חרבל וסינש םידוהיה תויוג הלא ויה .וניפאב הלע םשו הפ ולגלגתהש

 תיבל םוקמה ךפה התעו םישנא ןאכ ורג ןיידע תודחא תועש ינפל ךא :יל יתרהרה

 הכ יבל רבכ היה העש התוא יכ ,שובא אלו הדוא .עקרקה ינפ לע םירוזפ ויתמש תורבק

 .החירבל התיה הנותנ יתבשחמ לכו יניע דגנל יתיארש תומה יל תפכא היה אלש ןבואמ

 ,םיפגמ ;ריזח-רשבו האמח ,םחל גישהל הנחמה חטשמ ונאצי החירבה תארקל

 רזייל .ונרבעל וריו הנחמה ירמוש ונב ושיגרה הרזח ונכרדב ךא .םיסנכמו הצלוח
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 םירודכ רורצ וב סינכה וילא עיגהש רטוש .ריעה לכב ועמשנ ויתוקעצו ,עצפנ ץיבונפג

 .ותמשנ תא חפנ רזיילו

 .ונלכ תא וגרהי תרחא ,חרבל םיחרכומ ונא יכ ונמצעל ונרמא ,גרהנ רזיילש ירחא

 הנחמה ןמ החירבה

 אוה יכ ונל בישה אוה .החירב רבדב יקצוטס לרב םע רבדל ונלחתה ינאו ל'מהרבא

 תאצל תושר ול ונתנ רקבב .ומע ונתוא תחקל לוכי אוה ןיאו םירכמ םייוגל םיכלוה עיישו

 ונדרפנ ךרדב .דחי ונאצי ינאו ל'מהרבא ,ןבואר וסיג ,יחא ,עייש ,לרב .םימ איבהל וטיגהמ

 תוריהמב ונרזח ינאו למהרבאו רעיל וחרב םינשה .החלצה םהל ונלחאו עיישמו לרבמ

 ? ןאל לבא ,ןאכמ חרבנ ,בוט, :יל יתרהרה תונכהה תעב .ךרדל ןנוכתהל ונלחתהו וטיגל

 הצריש דחא אל ףא יל ןיא םירכמ םייוג ןיא יל ?ונא ךלנ ןאלו "ולש םייוג,ל ךלה לרב

 -ירבד בונגל אצנ הלילב .המדאה ךותב טלקמ ונל הנבנו רעיל חרבנש וניניב טלחוה ."יב

 םמויק לע ןיידע ונעדי אל ןמז ותוא .המדאה ךותב טקשב בכשנ םויבו ,תודשהמ לכאמ

 םיפתוש שפחל ונלחתה .רעיה תויח ןיב םידיחיה היהנ ונאש ונבשח .םינזיטרפה לש

 המכ םעו םירוחב ינש םע ךכ לע ונרבד .רעיב ונדבל היהנ אלש ידכ החירבה עצבמל

 םא יכ ,ונילא ףרטצהל םינכומ םה םא םתוא ונלאשו ונתינכת לע םהל ונרפס .תורוחב

 .דימ ומיכסה ונליג ינב ,ה'למלשו הקטונ .ידמ רחואמ תויהל לולע דימ תאז עצבנ אל

 והשימ .*ץיזמוק,ל תורוחבה תא ונמזה .א'צשופל ךרדה תא םיריכמו םיימוקמ םהש ונחמש

 וניתש ,םימשה תפיכ תחת תוביבל ונגיט .וטיגב אצמש ,הקדוו קובקב איבה הרבחהמ

 םירטושה םע "קסעתה,ל וכליש ןהמ ונשקיב .החלצה ונל ולחיא תורוחבה ."םייחל,

 .הליל ותואב תורדגל בל ומישי אל ןעמל וטיגה לע םירמושה

 ןושאר אצי למהרבא .הנטק הצרפ הכותב ונישע .רדגל םילימרתה םע ונשגנ טקשב

 ולהבנ וללה ךא .םירחאה םירבחה ינשל וניכיחו הטיח לש הקלחב ונבכש .וירחא ינאו

 םהש ררבתה ,םתא רזחו םמע הרק המ תוארל ךלה למ'הרבא .ונירחא ואב אלו הארנכ

 ץורל ונלחתהו ונמק ןכ ירחא .ונינטב לע ונלחז םירטמ תואמ המכ .רדגה תא רבעל ודחפ

 "ץקש;ב ונלקתנש ,יל רוכז ךא ,ונצר ןמז המכ רכוז יניא .ונינפ תודעומ ןאל תעדל ילבמ

 םיאצמנה םינמרגה ינפמ ונריהזה אוה .ונתציר תנוכ המ ןיבהו ,וסוס תא רשקש 14 ןבכ

 אוהו א'צשופל ךרדה לע רענה תא ונלאש .בילש ארקנה בושיב ,רטמוליק ינש לש קחרמב

 ונאצמ רחשה תולע ינפלו ,הלילה לכ ונעסמב ונכשמה .הילא עיגהל דציכ ונל ריבסה

 .רעיה ךותב ונמצע

 רעיה בלב םירוהרה

 והערמ שיא םיקחורמ ונייהו ,ץע ירוחאמ הסחמ ונתאמ דחא לכ ספת רעיל ונעיגהב

 שדחב היה הז .זוזנש ילבמו וניפמ הגה איצוהל ילבמ ונבכש םויה לכ ךשמב .היאר"חווטב



 יקצוטס (לבייל) הירא 200

 ןכ יפ לע ףאו דאמ ףייע יתייה .קינחמו םח םוי היה .ומוצעב דמע ץיקה .1942 טסוגוא

 וב לט'זל שוריגה םויב יתרכזנ תאז בגא .יחומב וצצ תובשחמ ינימ לכ .ןיע יתמצע אל

 .קודורגובונמ .ס.ס ישנא םע וטוא ונתוא רבע ךרדב .הצילבל ץיבונמיש שריה םע יתכלה

 וניחבה תויטסישאפה ארפה תויח .רצענ ונתאמ םירטמ 50-כ לש קחרמב רבכ היהש רחאל

 חרבנ הבה, : שריהל זא יתרמא .םייוג ומכ םישובל ונייהש ףא לע םידוהי ונחנאש הארנכ

 חורבל יתיצר אל ינאו ,דחפ ירבח ךא ."וכותל סנכהל םידחפמ םינמרגה ,ונינפלש רעיל

 .דדב םיחצורה ידיב וריאשהלו ידבל

 אלו תויה .וטיגהמ האיצי ןוישרל ולאשו םינמרגה ונתוא ורצע וטואל ונברקתהב

 היה הז .הצילבל וכרדב ךישמהש וטואה לע תולעל ונילע וויצ הזכ ןוישר ונדיב אצמנ

 רבע הצבולשמ רפכה דיל .אוהש ךיא םמחתהל וצר םהו רק היה םינמרגל .תוכוס ימיב

 םידוהי הלא םישנא יכ ואר םיחצורה .םישנא רפסמ ודילו סוס לע בכר העורה .ןאצ-רדע

 .הוורפ השובל הרוחב התיה םהיניב .םה

 קחרמב .ונילע רומשל ידכ ראשנ םהמ דחא קרו ונממ וצפק ,וטואה תא ורצע םינמרגה

 .המע ויהש םירבג המכ דועו הרוחבה תא םינמרגה וגרה ונתאמ דבלב םידחא םירטמ לש

 םא .הנליו וטיגמ וחרב דחיו הנתחו היחא תרבחב התיה הרוחבהש יל עדונ ןכמ רחאל

 תא יתיארש רחאל .ןימרק קחצי-םייח תאו ,ה'קבייפ ידוד תא םש וגרה םג םה העוט יניא

 .ןמינל רשגהמ ונתוא קורזל םיננוכתמ םהש יתעדב הלע ,וטואל םיממוחמ םילוע םיחצורה

 ץצק הרטשמה דקפמל ורפס םש "הנימג,ל ונתוא וחקל םהו רשגה תא םולשב ונרבע ךא

 םהל בישה ךכ לע .םתוא גרהל שיו ןוישר ילב םינודוהיה תא וספתש תינמרגב (קוריז)

 תוכבל ונלחתה .הצוחה ונשרגלו ונל ץיברהל ולחה םירטושה ."הי הי, :תורצק ן'צק

 ןיבמה יקסנבלב רטסיימרגריבל ארקי אוהש רמא ן'צק דקפמה .םימחר םהמ שקבלו

 ןתנש ,יקסבוצולז לארשי לש ותולדתשהבו ,הלומ לש דידי היהש יקסנבלב .תינמרג

 תא הרטשמב ורסמ םינמרגה .ונתוא ררחשל ,הרטשמל ועיגהב ,שקיב ,לבור 500 יקסנבלבל

 אצי רשא יקסבוצולז לארשיל כ"חא ורסמנ ןהו וגרהש םידוהיה לצא ואצמש תונומתה

 תא ואצמ רבכ םשל םעיגהב .לארשי רבקל תויוגה תא איבהל ידכ םידוהי המכ דוע םע

 .םידגבה תא םהמ דירוהל וקיפסה רבכ "ונלש םייוג ,ה ,םימורע םיגורהה

 דחפהו שפוחה

 .שפחב ונלש ןושארה םויה ףלח .שמשה תעיקש ירחא היה רבכ ירוהרהמ יתקתינשכ

 ךלו ,ליהבמ שורשר לכשכ ,רעיב הנטק רופצמ וליפא םידחפמש הזכ שפחל יובא ,ךא

 דוע ונוליבוי אל ,ונמע הרקיש המש ,השגרה הוולמ הז דחפ ,םרב .ךירחא םיפדורש המדנ

 תשגרה ירה ,תובעה רעיב ונל הכחמ המ ןיידע ונעדי אלש ףא לעו .תומה רובל םייח

 .החוורל ונמשנו ונל המיענ התיה שפחה

 .תכלל ונכשמה זאו רתוי ךישחיש דע וניכח .תוירגיס ונשיעו ונבשיתה .ברעה דרי
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 םהיניבו םינושארה םינזיטרפה תא ונשגפ וב םוקמל ונעגה תוליל ינש לש הכילה ירחא

 לש דודג ןגראל וליחתה םיאלט'זה .רעיב םידיחיה ונניאש ונוניבה .לט'ז ילוצינ םידוהי

 ונעמש םש ונתויהב .דודגל לבקל וצר אל ונתוא ,"יקסנלרא, םשב כ"חא ארקנש םינזיטרפ

 םינזיטרפ לש דודג ןגראמ אוה ףאש ידוהי אפור ונשי ןי'צרד די לעש תחא השא יפמ

 אלל .ותוא שפחל ונכלהו בר ןמז וניכח אל .םיריעצ ונתויה לשב ונתוא לבקי יאדוב אוהו

 ונשגפ .םידוהיה וימחולו (סלטא) אפורה תא שפחל הלילו םמוי א'צשופב ונכלה דחפ

 ונכרדב ונכשמה תאז לכב .םתוא לבק אלש םושמ ונממ ורזחש םיאלט'ז םיריעצ תצובקב

 רפכל עיגהל ונילע היה םיאלט'זה לש םרופס יפל .לבקי ןכ אוה ונתוא יכ םיחוטב ונייהו

 רשפא ןכיה תיבה ילעב לצא עדוהלו ,םימודא םיפער גג ול רשא תיב םש אצמל הלוו

 לש ואצמה םוקמ תא ונל תולגל תיבה תלעב הבריס םשל ונעיגהב .סלטא ר"ד תא שגפל

 תחא הביבל ונתאמ דחא לכל הנתנ תאז תורמל .םילגרמ ונא אמש דחפמ סלטא ר"ד

 ןיאו ונחנא םידוהי יכ הענכשל ידכ תאזו שידייב ונניב רבדל ונלחתה .קלסתנש השקבו

 םשל ךלנ םאו הר'צש רהנל תשגל ונל הרמא איה .ליעוה תמאב הז דעצ .ונתאמ דחפל הל

 ,לחנב ץחרתהל םיאבה םינזיטרפ שגפנ ןושאר םויב

 .הבורב דיוצמ היהש ריעצ רוחב -- ןי'צרדמ טאיווק לארשי היה םש ונשגפש ןושארה

 הסינכה ינפל .דודגל ותא ונכלה בויחב ונל בישהשכו ,סלטא תצובקמ אוה םא ותוא ונלאש

 סנכהל ונל הנתנ אל איה .דיב הבור םע רמשמה לע הדמעש הרוחב ונתוא הרצע סיסבל

 הבישה ךכ לע .סלטא ר"ד תא תוארל אוה ונשקובמו םיקחרממ ונאבש הל ונרבסה .המינפ

 דע .סיסבל ברע ותואב דוע רזחל ךירצ אוה יכו הלועפ וזיא עצבל ךלה סלטא ר"דש ונל

 ברעב .םחל ילב ותוא ונלכאו שבד םע הכנפ ונל ואיבה .ןיתמהלו ץוחב תבשל ונילע זא

 .הנדורג דיל רשג וצצופש ורפיס םה .ךרדה ןמ םיפייע אקלוק דקפמהו סלטא ר"ד ורזח

 יכ ,רעיב אפור שמשל הצר אל ,הילטיא ,ונלימב האופר דמלש ,ןילופ דילי ,סלטא ר"ד)

 דגנ הכרעמב לפנ ובש עגרה דע השעמל םישגה וז ותפיאש תא .יברק ןזיטרפ תויהל םא

 .(ובל תא חלפש רודכמ ,ביואה

 סלטא ר''דה לש ותגולפב

 .םירחבנ תורוחבו םירוחב ול ףסא אוה .המשל היואר תידוהי הגולפ ןגרא סלטא ר"ד

 .ותגולפלו ול דובכ ושחר הביבסב םייוגה םגו םיסורה םינזיטרפה

 אציש רחאל .סלטא ר"דה םע ונחחוש ,ארא'צש רהנה ףוחל ,בורקה 'א םויב

 םוקנל ,םינמרגב םוחלל םיצור ונאש ול ונרמא .וננוצר המ לאשו ונילא שגינ רהנהמ

 .תילילש התיה ונתבושת .םיבור ונל שי םא לאש סלטא ר"ד .וכפש םהש ידוהיה םדה תא

 ףוסבל .םיפגמ לעונ ונתאמ דחא לכש ול ונארה .םיפגמ ונל שי םא ונתוא לאש אקלוק

 שקב אקלוקשכ .הז ןוגראב רבח יתייה ינאש ול יתינע .לומוסמוקה ירבח ונחנא םא לאש

 .ינוגרהיו הרקמב םינמרגה ידיב לופי אל ןעמל ויתפרשש ,יתבשה ,רבחה סקנפ תא ינממ
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 םיריעצ ןיידע יכ ,ול ונובישה ,ונחנא עוצקמ-ילעב םא ,ותלאשל "! יוארכ תגהנ -- .,וורב;

 .עוצקמ דומלל ונקפסה םרטו ,ונא

 םואנ ונינפל אשנ סלטא ר"ד .םינזיטרפל ונתוא ולבקש התיה החישה לש האצותה

 ,םירבח, :רמא אוה .הגולפל ונתלבק לגרל עימשהש םירבדה יל םירוכז ןיידעו רצק

 ראשנ ונאו אובתש העושיל תוכחלו רעיב רתתסהל ידכ אל ןאכל ונתוא איבה רמה לרוגה

 ריסהל ידכ ,ךפשנש ידוהיה םדה תא םוקנל ידכ ,םינמרגב םוחלל ידכ רעיל ונאב .םייחב

 הכו הכ ןיב; :רמא וירבד ףוסבו ."ררוצה דגנ הכ דע ונמחלנ אלש לע ןולקה תא ונתאמ

 ."רתויה לככ וניחצור תא גורהנ אופיא הבה ,םייחב ונתאמ שיא ראשי אל

 יתיווטצנו ןועשו חדקא יל ונתנ .רמשמה דקפמ לש דיקפת יתלביק ןושארה הלילב

 .הלילה לכ ךשמב רע תויהל

 יל רמאו אצי דקפמה .דקפמה לש ולהאל ביבסמ הלילה לכ יתבבותסה .רשואמ יתייה

 יתבשיתהו ותנווכ לע יתדמע .תבשל םג יל רתומ יכו ןמזה לכ ילגר לע דומעל בייח יניאש

 .דצב

 םיאצוי ונייה הליל הליל .םידי קוביחב םינזיטרפה ובשי אל סלטא ר"דה לש ותגולפב

 ידומע תריזגל וא ,םיבראמל ,םיספהמ תובכר דירוהל קלח ,לכא איבהל קלח ; תולועפל

 .הני'צשיולזוק הרייעה לע הפקתהב ונפתתשה ןכ .הצילבב רשגה תא ונפרש .ןופלט

 .םהב וניריו תוטמל תחתמ םירתתסמ ונאצמ "םיינמרג םירובג, טעמ אל .םלוכ תא ונלסח

 רפחתהל וקיפסה םהש ינפל ךא .הקסרובי-הדור ה'צשופה בלל עיגהל וצר םינמרגה

 ."יקסנלרא,ו "קאלוב, םידודגה םג ופתתשה הב הפקתהב םדגנ ונאצי ,תודמע םהל תונבלו

 .םיחצורה םע םינפ לא םינפ ברק תועש שש ךשמב ךרענ םש רעיה ךותב ונמחל

 .(םידודג העברא ויה הביטחב) טאלוב לש ותביטחל הכייתשה סלטא ר"ד לש ותגולפ

 .םידוהי םהמ םיזוחא הרשעו םינזיטרפ תואמ ששכ םש ונייה ה"סב

 תיזחה ןמ ואיבה םה .ה'צשופה לע הלודג הפקתה םינמרגה וכרע 1942 רבמצדב

 .םינוריואו םיקנט ,םישומח םילייח 0

 תא איצוה העש יצח רובעכו וכריב סלטא ר"ד עצפנ הלודגה-הילוו לע תוברקה דחאב

 ."קיפסמ יתמקנ אל, :ויה ולש תונורחאה םילמה .ותמשנ

 גרהנ ןמז ותוא .לודג גיהנמ דבא רעיב םידוהיל .רובגכ לפנו רובג םחול היה סלטא ר"ד

 ידוד ןב גרהנ ןכ ינפל רצק ןמז .יקסנילפק -- "יקסנלרא, ש"ע דודגה לש ודקפמ םג

 ופרש םינמרגה .(סניבור-םייח) קי'צנרב ךונח גרהנ םימי המכ רובעכ .יקסבוכ זוא הנוי

 וגרהש םינותעב ועידוה ןכמ רחאל .םהיבשות תא וגרהו ה'צשופה ביבס םייוגה יתב לכ תא

 .םידוהי םינזיטרפ 0

 תא ליצי דחא לכש ,תונטק תוצובקל רזפתהל הדוקפ הלבקתנ םינזיטרפה זכרממ

 .תועובש המכ ךשמנ םינזיטרפה לע הזה לודגה דוצמה .ושפנ

 תא יתשגפ ,הצילב ןוויכב זא יתכלב .שדחמ ןגראתהל ונלחתה לודגה דוצמה םותב
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 םירתתסמ יסיגו יתויחא יתשש ,יל רסמ ילא .סלטא ר"ד לש ותגולפמ יקסנבוק ילא

 .הצילב תוביבסב ,ןמיינה י"ע רעיב

 ,ןכא .יתחפשמ ידירש ירחא שפחל יתכלה ומעו רשילפ הקשייל תא יתשגפ ךרדב

 .רועיש ןיאל התיה םתחמש ףאו םתוא יתאצמ רשאכ יתחמש התיה הבר הבר

 םינחנצה דודגל רחואמ רתויו "יקסנלרוא, ש"ע דודגל יתפרטצה המ ןמז רחאל

 .רורחשל דע יתלעפ הז דודגב .ינרבס ןטיפק לש

 ציבלסוי השמ

 םידוהיה שוריגו םינמרגה תסינכ

 האושה הלחה הב תבשה א

 לש תיאבצה השילפה הלחה זאמ יעיבשה םויה רבכ הז .1941 ינויב 28 ,תבש םוי

 .תוצעומה תירב ךותל תיצאנה הינמרג

 סרה ואיבה םה םוקמ לכל .החרזמ םכרדב םיצאנה יסגלק ומדקתה קזב תוריהמב

 תואלמ ויה םיכרדה .לכ-ירסוחמ וראשנ םיבר םיבשות .ופרשנו וצצפוה םירע .ןברוחו

 םשו הפ .שאב ולע םשוכרו םהיתבש םידוהי םה םבור .ףטו םישנ ,םישנא :םיטילפ

 אלל ופדר םיינמרג םיסוטמ .דוקיפ אלל וראשנש םייסור םילייח לש תוצובק דוע וארנ

 .בורקמ ועמשנ תויריו תויוצצופתה ידה .סבומה יסורה אבצה ידירש ירחא הגופה

 םתגולפש םיטייבוסה םילייחה ינורחא הרייעב דוע ובבותסה תבש התוא לש רקובב

 םארמל .םיעונפוא לע םיבוכר םיינמרג םירייס 2 וארנ םיירהצב .םוקמ-תברקב התנח

 רלטיה לש ויחילש יללעמ ונל ויה םיעודי .הרייעה ידוהי בלב הדרחהו דחפה ורבג

 .ונל םג התע יופצ םלרוג יכ ןיעב וניארו ,1939 זאמ השובכה ןילופ ידוהיב

 .ונתיבד-ינבמ דחא לכ בלב הדבכ הקעומ

 .הניפל הניפמ ונכלהתה םירדוקו ,החונמ םוקמ ונל ונאצמ אל

 לע יתבכש ינא .תובא-יקרפב ארקו החנמ-תלפת ללפתה ,רודסה תא לטנ יבא

 ועיגה ונינזאל ?התע ונלרוג היהי המ .יחומ תא םישבוכ םיגונ םירוהרהשכ ,יתטמ

 תובשחמ ?ךכ וגהני ונב םג םאה .םייסורה םייובשב םינמרגה תוירזכא לע תועומש

 וליאכ יתמק םואתפ ,םלוא .יניע יתמצעו םדרהל יתיצר .ינודירטה תונושמו תונוש

 .ןולחל יתשגינ .הטימה ןמ ינפחד והשימ
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 םימדקתמו םיעונפוא לע םיבכור םיינמרג םילייח תגולפ יתיאר קושה בוחר הצקב

 -תעש רבכ התיה .לט'זו קודולוזל םיכרדה תשרפב ,ילותקה תורבקה-תיב ןוויכל

 םהיתולוק והועירפה דבלב ןמזל ןמזמ .ילע קיעה יביבס ררשש טקשה .םייברעה-ןיב

 .םינמרגה לש םיינחרצה

 תויוצצופתהו םיעלקממ תוירי -- ןכמ רחאל דימו הקזח תוצצופתה לוק עמשנ עתפל

 וארנ תורופס תוקד ירחא .םינמרגה ומדקתה וילאש ןוויכהמ ואב תולוקה .םינומיר

 .העשכ דוע וכשמנ תויריה .ןשע-ידומעו שא-תונושל אוהה ןוויכהמ

 וראשנש םייסור םילייח תצובק ןיב רצקו זע ברק ללוחתה ,ןכ ירחא ררבתהש יפכ

 .םדקתמה ינמרגה אבצה ןיבל ףרועב

 .הדמשוה הצימאה םיסורה תצובק לכ טעמכ ךא ,םידחא םינמרג וגרהנ הז ברקב

 םכרדב ןמדזנש ימ לכו הרייעה תובוחרב םיחצורה-םילייחה וטשפ ברקה ירחא

 .םתמח הככש אל ךכב םלוא .שיא 15-כ העש התוא ולפנ ךכ .תוומל הרונ

 -תיבמ םהילע ורי לוכיבכש הנעטכ ,תאזו ,םידוהיב םוקנל ואצי םינמרג תוצובק

 .םכותל שא וחלישו תיבל-תיבמ ורבע םה .תסנכה

 שקה גג לע קלד וכפש שפנ-תוולשב .םילייח השלש וסנכנ ונלש תיבה-רצחל םג

 וסנכיי הנה יכ ונבשחו ,ונלוכב הזחא הלהב .והותיצהו ונלש רצחה םע הלבגש תפרה לש

 המצעב שפתת שאהש םעדויב רצחה תא ובזע םה ונלזמל .ונב ורייו תיבה ךותל םיחצורה

 .תיבב םג זחאתו

 ,הטמ ילכ :דיל ןמדזנש המ לכ םינבל יושע היהש ףתרמה ךותל ונדרוה רהמ שיח

 .לזרב חפב חתפה תא ונמתסו ,םילכ ,תיבב אצמנש ןוזמ ,םידגב

 לכ טעמכ .תיבהמ ונחרבו םיינפוא לע ונסמעה םיינויח םיצפח המכו םחל רככ

 בוחרה תא ונרבע .ונדבלמ .התארנ אל היח-שפנ .תובהל םיזוחא ויה בוחרב םיתבה

 .הברעמ ,תודשה ןווכל ונחרבו הצירב

 שאה תובהלמ ראוהש הדשה ךותב םיממוד ונדמע םידרחו םימומה .ךישחה םויה

 .הליחתה ךא האושה .תרעובה ונתרייע לש

 ליט'זל האיציה לילו שוריגה תריזג .ב

 םיכורא םישדח העברא .הרייעה לא םייצאנה םיסגלקה ושלפ זאמ ורבע םישדח העברא

 .העגרה לש עגר ףא ,טקש םוי ףא .תוחיצרהו תופידרה ,םייונעה ולחהו הופרש זאמ ורבע

 תע אלל םמלועמ ורקענש הלא לע תוחנא ,בלב תננקמ הדרחו החיש לכ תוולמ תוחנאה

 .תחנומ ראווצה לע חצורה ברח יכ ,תמ וב ןיאש תיב ןיא יכ .םייחב ןיידעש וללה לע הדרחו

 הרעשה טוח לע ולת םהייחש ,הבורעה-ינב 25 ןמזמ אל ולאגנ םיישונא-לע םיצמאמב

 םלוכ לע ,םהירוגמ תומוקמ תא בוזעל הדיל זוחמב םידוהיה לכ לע : השדח הריזג הנהו
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 ופרנ .וז העידי הלפנ םיריהב םיימשמ םערכ .םכותב הצילב ידוהי ןבומכו ,הריעה רובעל

 ? םמלועל וכלהו ויח תורוד לע תורוד וב םוקמה תא בוזעל םאה .םלה בלה הקזחבו םיידיה

 תעב וגאדו בוט םויב וחמש ,םהייח תא וליבו ולדג םינבו תובא וב םוקמה תא בוזעלה

 תעיזב םומיקהש ,םיתבה רצק ןמז ינפל דוע ודמע םהילע ,תוברחה ייע תא בוזעלה ? הרצ

 םילדה םיצפחה תא זוראלה ?םירקיהו םיבהאנה וראשנ וב תורבקה-תיב תא ,םייפא

 ? ןכתיה ? בוזעלו

 איה הריזג .הרייעב ראשי אל ידוהי ףא םימי הרשע ךות ?הז לכלו ררוצל המ ךא

 .התונשל ןיאו

 לע לקהל ןפוא הזיאבו ןידה-רזג תא קיתמהל דציכ תצעייתמו תפסאתמ הרייעהו

 ךא .ושוכרו ידוהיה ייח רקפה ירה יכ .םולשו-סח ,שפנב תודבאל םורגל ילבמ האיציה

 .וז הרצ םג רובעל ידכ םיצמאמה לכ תא תושעל שיו ,וברקב הווקת ,םעופ בלהש ןמז לכ

 ירחא .םש שחרתמ המ עומשלו תוארל ,זוחמה ריע ,הדילל תוחילשב וכלה םישנ המכ

 םיבר .וטיגל סנכהל םיווצמ הביבסהו ריעהמ םידוהיה לכש העידיה ןהיפבו ובש ןה םיימוי

 םש םדמעבו הדילל םשוכר תיראש םע ואצי תוחילשה לש ןבושל וכיח אלש םיאצילבהמ

 ןכתסהל תוצרל ילבמ םהיבורק לצא תאז לכב םש וראשנ םהמ המכ .ןוזפחב ורזח בצמה לע

 .הרזח ךרדב

 קדורגובונ זוחמב יכ עדונ .לועפל ךירצו רצק ןמזה ,הצע סכטל הרייעה הפסאתה בוש

 לארשי .ינשה זוחמל רובעל הדיל זוחמ ידוהיל רוסא ךא שוריגה תריזג הלח םרט

 אוה .הדעה תבוטל והשמ לועפל ידכ ,תותלדה לכ לע קפדתהו ופכב ושפנ םש יקסבוצולז

 דעב חילצה ףוסבל .ללכה ןעמל תושעל ידכ םייטרפה וינינע חינזה ,ומצע לע סח אל

 ךיראתכ .יהשלכ תיזוחמ ריעל האיצי תונוישר הרייעה-שאר תאמ לבקל בהז תועבטמ

 .אבו ברקתמה 1941 רבמבונב 10-ה עבקנ האיציל ןורחא

 אלמ בוחרה .ברעה דע רקובהמ דרוי ךימסו רק םשג .ןורחאה ובלשל סנכנ ויתסה

 ןיב תבבימ תינופצ חורו םיצעה לעמ םירשונ םילעה ינורחא .םשגה-יממ תוילולשו ץוב

 םהיתולוקב םיחרוצו םהילעמ םיגח םירופא-םירוחשה םיברועה .םימורעה םיפנעה

 תדמוע םיקוריה-םיהובגה םיצעה ירוחאמ תרתסומ התייה ץיקבש הייסנכה .םיינווגדחה

 הגונה םלילצו םעפב םעפ ידמ םילצלצמ היחירצבש םינומעפה ינש ,תלטרועמ התע

 .תוער רשבמו ביבס טשפתמ

 םירכומ תולודגה הלבוהה תואצוה תא תוסכל ידכב .האיציל ןנוכתמ דחא לכו ץר ןמזה

 םיריחמ ושרד םיצפחה תא ריבעהל ומיכסהש "םיבוטה, םייוגה יכ ,"ינועה תיראש, תא

 תא רכומ דחא לכ ,ךרע לעב רבד ראשנ אלו טעמכ הבורעה-ינב ןוידפ ירחא .םימזגומ

 "תואיצמ, תונקל ידכב הרייעה לא רוהנל וליחתה הביבסהמ םייוגה .לדה ושוכר ידירש

 תואטורג ,רודל רודמ השוריב ורבעש ,תשוחנ ילכ ,הטימ-ילכו םידגב : םידוהיה לצא

 יצחב םינוק םייוגהו םירכומ םידוהיה .והשלכ ךרע לעב רבד לכ ,הפירשה ירחא וראשנש
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 םהו ,המחלמה ירחא רזחוי יצחהש יאנתב ,םתס םהל םירסומ רוכמל תורשפא ןיאב .םניח

 | ..םלצא וראשי םיצפחה הכ ןיב ירה ,בל ץפחב םיחקול

 רקובה זאמ .הנממ תאצלו הרייעהמ דרפיהל רבכ ךירצ .ןורחאה םויה עיגה הנהו

 הררש החל הניצ .חרקל דימ וכפה עקרקה לע ןלפנב ויתופיטו קד םשג תדרל ליחתה

 םיצעה לש םיקדה םיפנעה .חרק לש הבע םורקב וסכתנ םיצעהו תוגגה ,המדאה לכ .ץוחב

 ואבש תוצצופתה תולוק ןיעכ ועימשה םרבשהבו הזה לודגה סמועה תחת םירבשנ ויה

 םינש ינפלמ םהל רוכז הזכ ויתסש ורפיס םינקזה םייוגה .םינוש תומוקממ הז רחא הזב

 תמח הכפשנ יכ ,ותומי םישנא הברה יכ ,ךפשיי בר םד יכ ,ער ןמיס הז יכ ,ורמאו תובר

 .םדאה-ינב לע םיהלא

 םיילגרהשכ ,הזה חלה רוקב .הדרח אלמו לפרועמ ,הגונ -- רקה ריוואה גזמב חורה בצמ

 םיבזוע םניאש הלאמ דרפיהל תורבקה-תיבל םיכלוה ,הקלקלחה עקרקה ינפ לע תולשוכ

 םחריש םימלועה-ןובר ינפל וננחתיש שקבלו בלה תא םהינפל ךופשל םיכלוה ,םוקמה תא

 .בורקב העושי םהל חלשיו םיגועמהו םיאכודמה וינב לע

 הרטשמה םע .תונורחאה תונכהה תא תושעל ידכ ,התיבה דחא לכ רזוח באוד בלב

 תושרהל הרייעה-שאר ליאוה "ברה ודסח,ב .האיציה ןמזב םיישק השעת אלש "רדוס;

 ונתיג .תוחפשמ רשע לכל םייתצובק םירושיא ונתנ .הדילל ץוחמ תורחא םירעל םג תאצל

 .ךרדב תורקל לולעש המל הבורע לכ אלל ךא םירושיא

 .האיציה הליחתה 1941 רבמבונל 9-ה לילב

 טאל תכשמנ תולגע לש הכורא הרוש .הינשה ירחא תחא תולגעה תוקמחתמ טקשב

 -יתבמ תורואה םיארנ דוע .רוחאמ תראשנ הצילב הרייעה .ליטי'זל ןוויכב ,ךושחה הלילב

 רהנ לע ךוראה רשגה תא םירבוע .ןושארה בוביסה ירחא םימלענ םה םג הנהו םירכיאה

 ,הא .הליפאב םישטשוטמ ,םיקיתע םיצע ףקומה ןשיה "ןומרא,ה םע הובגה ףוחה .ןמינה

 "ימי .בוש אלל ורבע םולחכ ,ויפוח לעש םיפיה תומוקמהמ תונורכז המכ ,ביבחה ןמינה

 םירגובמ ,שחלב ורבידו תוגוז ובשי םיפנעה תונליאה תחת ,רהנה תפש לע ץיקב תבשה

 ,רהנב םיצחרתמ םיסדנוק םירענ .םיעט הפאמ וסעל םידליה םדילו תבש לש הניש ופטח

 ,טקשב םרוז רהנה וישכע םג ...קוחר קוחר ,תוריסב םיטש וא םיחוש ,םימה לא םיקנוז

 ,יוניש-אלל ול םורזל ךישמי הככש הארנכו ,םינשב תואמ ,תואמ ינפל ומכ ,תונלצעב

 ...קספה אלל

 תולגעה לש םילגלגה דה וילע עמשנ דוע .רוחאמ אוה םג ךוראה רשגה הנהו

 עקרקה לע ויתיתפ םילפונ טקשב ,תדרל ליחתמ לק גלש .קתתשמ הז םגו תונורחאה

 .ןבל הטעמב התוא םיסכמו

 ירחשב .םילדה ויתב לש תויללצה רבכ תוארנ הנהו יצבוליסימ רפכל םיברקתמ

 ןהל םירכומו תיבה תורקע תא םיררועמ ,הרייעה לא םיאב הזה רפכה ידלי ויה ץיקה
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 הז ,ןכ ...אלפנ חיר ונתנש הילבנוק-יחרפ ןכו ,המיעט הצימח ונממ וניכהש ,ץיצמח קרי

 .רצק ןמז ינפל דוע היה

 תוצווכמ םישנה תובשוי תוליבחה לע .ןבלה שיבכה ךרואל טאל תמדקתמ הריישה

 וא דלי יכב עמשנ םעפ ידמ .תולגעה ידצל ילגר םיכלוה םירבגה .םידליה ןדילו ןכותב

 לקתנ םימעפל קר .שער עימשהל אלש ,לולס יתלבה דצב תועסונ תולגעה .םא תקנא

 .םיריצה תקירחלו הקיפדל תמרוגה תירקמ ןבאב לגלג

 הטקשה םתנש תא םינשי םירכאה .לילה תוולשב ףוטע שיבכה לאמשמ דחא רפכ דוע

 .תפרב העופ לגע .שיבכה לע העונתב ושיגרהב חבונ בלכ תחא התקיבב .םינטקה םיתבב

 חטבו םושלשו לומתא םג םילוגנרתה וארק יאדו וז העשב .ול הנוע ינשו ארוק לוגנרת

 ...הז םלגרה לע םייתרחמו רחמ ורזחי

 ןיבל ביבס הזה טקשה ןיב לדבהה לודג ךא .שיבכה ידצל רבעמ טקש ררתשמ בושו

 דבכ באכ .םיחצרמ דסחב םישרוגמ ידודנ ןאכו םח תיבב החוטב הניש םש .בלב הדרחה

 .יוודה בלב הרבטצנש תורירמה תא ךופשל ,יכבב ץרפתהל היה ירשפא ול .בלה לע קיעמ

 .הארת אל ןיעב הדיחי העמד ףאו היהנ ןבאל בלה ךא

 םינבל תודשו תונבל תושרוח .קוחרמ םיארנ דוע םידדוב םיבושיי .תדרל לדח גלשה

 יציסז םגו ילגרק ,הני'צשבוקוז ,'ץיבודורוהנ םירפכה תא םירבוע .שיבכה ירבע ינשמ

 םילוכי םה .הצמשל םיעודיה ,םיסורולאיב םירטוש םע הרטשמ-תנחת תאצמנ םש .בורק

 .םתוא םג םירבוע דסחב ךא .תורצ םורגל

 ךותמ .חרזמב עוקבל ליחתמ שדח םוי לש ורוא .רמגנו ךלוה םידודנהו שוריגה ליל

 םיסנכנו הרצק ךרד-תרבכ דוע .לט'ז לש הייסנכה יחירצ רבכ םיארנ רקובה יליפרע

 -- - - שדח םוקמב שדח םוי םיליחתמ השולק הווקתבו שואיב .הרייעה ךותל

 ..? םויה איבי המ

 יקצנימק .יו ןרב .ה לש םידליה
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 ילב ,רוא ילב ,תונולח ילב את ,יעבצה לארשי לש תיבה ירוחאמ לפא אתב ונבשי

 הינה ותב םע (ןתשוחנה ל'קנעי) יקסרלטוק בקעי ונתא ויה .תויחל ןוצר אללו ,םייח"חור

 ד"יה ןנחלאו לאקזחי ינב ינשו הכרב יתשא ויה יתא .הדילמ יקסד'צלומ לקנעי הלעבו

 .(תוטיחשב כ"חא ופסינ)

 .הצילב הטקשה ונתרייעל םיצאנה-םיחצורה תסינכ םע דימ ףרשנ חוורמה ונתיב

 דאמ יתייה .ימחל ינתונ וישכע ויה ,םמחל ןתונ יתייה ינאו התפזמב ילצא ודבעש םייוגה

 ליבשב בלח טעמו םחל-תפ קר ,הלודג התיה אל יתשקבש י"פעא ,יל ונענ רשאכ חמש

 יפלכ םהל האי אלש םושמ קר םינתונ םהש ,יתשגרה םימעפ הברה .םינטקה םידליה

 תאצל היה רשפא *"רחמ, לכ אל ךא ,רחמ -- ונל ןיא םויה :םירמוא ויה םימעפל .תתל"אל

 .תיבהמ

 לשו ולש תורפ םגו הלודג תפר התיה ול ,רלדנסה לרב רג יעבצה לארשי םע תונכשב

 ריקה ןיבו ,םיצע לש תובכש שולש תוחנומ ויה םש תוריקה דחא דיל .רלדנסה לארשי

 םישלוג ויה ,הילעה ךרד התיה תפרל הסינכה .ךרעב דחא רטמ לש חוור היה םיצעה ןיבל

 קלתסהל ידכב ,ךרוצ לש הרקמל .םימימת םימי םיבשוי ונייה וז תפרבו ,הטמל הלעמלמ

 . .יקצוטס לגייפ לש התניג לא ךילוהש ,דוסיל תחתמ אצומ רפחנ ,םשמ

 לחה יבל ,ונלש ןכשה אתב שחרתמ והשמ יכ יתשגרה ,תפרה אובחמב יתבשב ,םעפ

 תא יתיאר ,הצוחה תפרהמ תאצל יתלחתהשכ .עריא המירבד יכ יתוניבה ,הקזחב םעופ

 לא םיצר םהינש ,יקצנימק קחצי תאו ,רלדנסה לרב לש ונתח ,הדילמ ןרב לשריה רפסה

 ךותב ץראה לע ונחטתשה רשאכ קרו םהירחא יתוא ובחס םה .הכותב אבחתהל הניגה

 .אוה ןכיה םיעדוי ןיאו םינמרגה וחקל ןתשוחנה לקנעי ינתוח תא יכ ,ורפיס םה ,הניגה

 ןיב םישפשפמו םישפחמ ויה ןכל ,תוניגב םירתתסמ םידוהיהש ועדי םינמרגה

 ךא ,תפרה לא הניגהמ רובענש יקצנימק קחצילו ןרב לשריהל אופיא יתעצה .םיחישה

 דימ .יתחפשמב עמשנ המ תוארל ונלש אתה לא יתצפקו םתוא יתראשה .יל ועמש אל םה

 הטמ ןוויכב יקצנימק קחציו ןרב שריה תא םיכילומ םינמרג ינש יתיארו יתובקעב יתרזח

 ותוא יתרבע ךא ,התיבה ונילא סנכנ דחא ינמרג .ירצונה תורבקה-תיב דילש היצילימה

 .יתא אובו םידליה תא ראשה :ארק אוה זא .יתועורז לע םינטקה ידלי ינש תא יתפטחו

 הכרב יתשא םע םיטבמ יתפלחה ,עבראה ןב ןנחלאו ששה ןב לאקזחי ידלי ינשל יתקשנ

 ...יתכלהו ,םילמ-אלל םייניע טבמב םלוכמ יתדרפנ ,תיבב ויהש םישנאה לכ םעו
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 הקשיפ לש ונב ,ץיבונועמש הילומ לע דקפו ינמרג דמע הפואה המלש לש ותיב דיל

 היה םש ,םיסוסה-קוש לא ונתעברא תא וליבוה םינמרגה ינש .הרוחב דוע לעו (םולש)

 תא ונרמגש רחאל .םידוודה תא ףוטשלו חבטמל םיצע רסנל ונילע דקפש רחא ינמרג

 חבטמה דילש תולגעה ילגלג תא ץוחרל ונילע הוויצ כ"חא ,לוכאל ינמרגה ונל ןתנ הדובעה

 .צ"החא 4 העש דע ןמזה רבע ךכו

 םהידליו (יקצינמק) היסח התוחא ,(רנימודור) הלייב ותשא ,ןרב שריה : לאמשמ

 ,םינזיטרפב ונתויהב ,ןכמ רחאלש ,יאצילב ?"ץקש,) םיינפוא לע רטוש עיגה ברע תונפל

 ועמשנ םואתפ .םידוהיה 4 תא שרוד הטמהש ינמרגל רסמו (ותיבב הלילב וב ונירי

 םיטקש אל ונייהנ ונא ךא ,ומדנ תולוקה .הירי-תונוכמו םיבור לש תויריו תוקעצ

 ינפ יכ וניאר ונא םלוא ,ונררחשי העש יצח דועב יכ ,רטושל הנע ינמרגהו .םינבצועמו

 10-כ דוע ונב קיזחה אוה ,עגרל עגרמ הרבג ותונבצע .םיעבצ םיפילחמ ולחה ינמרגה

 ."רהמ התיבה וכל ,םישפח םכנה, :ונל רמאו תוקד

 ונעלקנו הצורמב ונרבע בוחרה תא ,תוניגה ךרד אלא ,הרשיה ךרדב אל ונכרד ונישע

 ונקחדנ םש .(םיפורש ויה םהיתב) הק'צורבאו הלגעדלעבה הקמוינ לש ותיב דיל הטמיסל

 תוניגה ךרדו טייחה יקצוטס לכימ דיל בוחרה תא הצורמב ונרבע בוש ,המידק דחא דחא
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 םישנו הילומ לש ותשא .רלדנסה הקשוי דיל ,ץיבונועמש הילומ לש וימח לש ותיבל ונעגה

 !ורונ םירבגה לכ ,ואבחתה ,םייח םכנה :תואירקב וצרפ ,ונתוא ןתוארב תורחא

 דחא לכ .שק הסוכמ היה וגגש ןטק תיב ,הילומ לש ותיבב גגה-תיילעל ונטלמנ

 ונעמש .םיטוטרמסב הסכתהו ,גגה-תיילעבש לוחה ךותב קומע רפחתה ,הניפ ספת ונתאמ

 ןכיה ולאש םה ,ןטקה הז ונתיב ךותמ םיעקוב םיחצורה לש םידהדהמה םהיתולוק תא

 .וחקלנ רבכ םירבגהש ונענו םירבגה

 בקעי ינתוח -- םללכבו ,שיא 36 ורונ : הרק רשא תא םישנה ונל ורפיס הלילה אובב

 קחצי ,יקסנומסיו חקורה ,ברה ,ס'צרפ עק'עשוהי ונתוחו יקסרלטוק עשוהי ונב ,יקסרלטוק

 הניגה ךותב רקובה תועשב דחי יתייה אלה םינורחאה ינש םע .ןרב שריה וסיגו יקצנימק

 םתומ תא אוצמל םהילע רזגנ ךכו ,וניניב דירפה לרוגה .ירחא וכליש םהינפב יתננחתהו

 ,םיבורק הכ ונייה חלצומהו הפיה יקצנימק קחצי םע .םדדיאמצ םיחצור ידיב םוי ותואב

 םמד תמקנ תא םוקנא ,לכוא קר םא יכ ,זא יתעבשנ .ונתוא ודחיא הווחאו תורבח ישגר

 חלצומהו הפיה ונבו הייסח ותשא) .וירחא שיא ריאשה אל יכ ,ומד תמקנ תאו יתחפשמ לש

 .ה.ב.צ.נ.ת .(ליט'זב כ"חא ופסנ

 וארשכ .םיתב 2 לש קחרמב היהש ,יתיב-יאת לא "ץופקל, יתטלחה רקוב תונפל

 יתלוכי אל .םיגורהה ןיב יתוא םג ובשח יכ ,החמשמ תוכבל םלוכ וליחתה ,יתיבב יתוא

 יתשבח ,עורקו ןשי ליעמ-יצח יתשבל .רקובה ריאהל לחה יכ ,תיבב ןמז הברה ראשיהל

 ,ימכש לע לודג לקמב לימרת יתמש ,יסנכמ תא יתלשפה ,םייניעל לעמ לודג עבוכ

 ךרד תורפב יתגהנ שממ העור ומכ .בוחרל תורפה תא יעבצה לארשי לש תפרהמ יתאצוהו

 ינמרג היהש םעפ לכ ,רבד לש ותימאל .חטשב ובבותסה םינמרגה רשאכ בוחרהו קושה

 יתכשמה ז"כב ,הרעשה טוח לע היולת התיה המשנהו קופדמ לדח יבל היה ,ידיל רבוע

 הערמה תבחרל דע הרייעה לכ ךרד תורפה תא ריבעהל יתחלצה ךכ .םרומ שארב תכלל

 .םולשב ינאיבהש לאל יתדוה םשל יעיגהבו

 ויתכרב .התפזמב ילצא דבע םג אוהו הצטינ תטמיסמ ויתרכה ,יתארקל ברקתה ירצונ

 בטומ ןכל ,םינמרג הברה םיאצמנ ןמינה דילש ,רמאו ינריכה ,בישה אוהו בוט רקובב

 דיל קוחרמ .םדקתהל אלא ,רוזחל אל יתטלחה רצק לוקיש רחאל .הרייעה לא רוזחאש

 ,ןמיינה לא ברקתמ ינאש לככ .ןמיינה דילש השרוחב ומלענו םישנא 3 ועיפוה ,תרובעמה

 םינמרג םה ילוא ינא בשוח ז"כבו ,םידמ אלו םיחרזא ידגב םישובל םישנאה יכ ,ינא האור

 םירבג השולשב יתנחבה ,השרוחהמ םירטמ 150-כ לש קחרמל יעיגהב .םיחרזאל ושפחתהש

 יתסנכנ .הצילבמ םידוהי הלא יכ יתוניבה ,שיח ומלענו םביבס ולכתסה םה .דחא דליו

 וקביח םלוכ ,דועו רשיילפ לצרה ,רגנה םייח ,טייחה ןלפק המלש תא םש יתאצמו השרוחל

 יתלצינ דציכ ,יתורוק תאו "תושדחה, תא םהל יתרפיס .הרייעב השענה לע ולאשו יתוא

 .הנה יתאבו

 שיא ונרזח זא ,הצילב תא הבזע םיחצורה לש הצובקהש ,רשבל םישנ ואב ברעב
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 .הרייעה לע שפנ-רפוכ תלטה לש ןינעה לחה יכ ,טקשב ונתבש-ימי וכרא אל לבא .ותיבל

 תא ולענ .םוקמב וב ונתוא ואלכ דימו הנימגב "הפיסא,ל ונתוא וסניכו ונילע ומירעה

 איצמנ אל םא יכ ,ונל ועידוה הז ירחא .תאצל לכונ לבל ,ביבס הרטשמ וביצהו תותלדה

 ואיצויש ,שקבל ונלחתה .ונלוכ תא וחצריי ,םימי השולש ךשמב םיבוהז 150,000 לש םוכס

 דחי אוה ,לסיז תא וררחיש בר למע רחאל .ףסכה תא סייגנש ידכ ,יתואו ןחוטה לסיז תא

 ,ליט'זו הדיל ןיב וצצורתה םה .ףסכה סויגל הלועפב דימ ולחה יקסבוצולז לארשי םע

 אלל ,ליט'זמ עדונה רזייל-לארשי 'ר ןקזה ידוהיה ומצעב ונילא עיגה ,ןכא .הרזע ושקיב

 .ונררחוש ךכו ,ףסכה לש לודג םוכס איבהו ,וייחל דחפו ארומ

 יכ ,הברה ךרא אל רבדה ךא ,םירטושל םייפגמ תוגוז תקפסא לש השרפה הלחה זא

 -תיראש הדרפתנ ךכ .ליט'זל וא הדילל רובעלו הרייעה תא תונפל הדוקפה העיגה םייתניב

 םה .ןי'צו'צשל ימו ליט'זל ימ ,הדילל ימ ,םינוויכ המכל הצילב ידוהי לש זאד הטילפה

 ,בל לא בל ,שאר לא שאר :וללה םירעה שולש לש םיחא-ירבקב בוש ןכמ-רחאל ודכלתה

 ,ד"יה .םימלוע חצנל ,ףוג לא ףוג

 קיזייא-ןב ףסוי

 םחול-ןזיטרפ לש ויתואלתמ

 ,המחלמל ןושארה םויב .קודולו'ז הרייעב תונורחאה םינשב ונרג יתחפשמו ינא

 םירצונ ינש יתעמש בוחרל הז ירחא יתאצי רשאכ .הרייעה לע הצצפ םינמרגה וכילשה

 הרטמב קודולו'ז תא יתבזע ,תרחמל .ןושארכ יתוא ולתי ,םינמרגה אובב יכ ,םירמוא

 רחאל .יכרדב ךישמהל יל הנתנ אלו ימא יתוא הבכיע הצילבל יאובב ךא ,היסורל חורבל

 .הצילבל םינמרגה וסנכנ םימי המכ

 .ופאטסיגה ישנא הרייעה לא ואב תועובש השולש ירחא

 -תוכמ יתגפס .ונילע ודריש תוגירההו תויוללעתהה ,תורצה לכ תא יתרבע הצילבב

 ירחא הרג םש ,יקסביינשיו םייח תיבב ונבשי תחא םעפ .םירחא ליבשב םגו יליבשב חצר

 יסיג תא תחקל וצרו הרייעה-ינבמ םיירצונ םירטוש וסנכנ .הקלא-היח יתוחא הפירשה

 יל וציברה םירטושה .ומוקמב ךלאש יתרמא ינאו הלוח היה אוה .הדובעל ןלפק המלש

 .הדובעהמ יסיג תא וררחיש "תונתמ, תרומת קרו חצר:תוכמ

 סמה תא ומלישש ירחא .לבור 15 לש סמ םלשל וילע ,הרפ שיש ימל ! הדוקפ התייה

 ,םינמרגל םהינפ תא תוארהל ודחפ םידוהיה .הדיל ריעל תורפה תא איבהל ,הדוקפ האב
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 םתדוקפ יפל אל םירחא תואטיגל ורבע םידוהיהמ קלחש םינמרגל עדונשכ .םדקהה לכב

 םאש וזירכהו םיברע 24-ב ורחב םה .םידוהיה לע (היצובירטנוק) סמ שנוע וליטה

 .םיברעה לכב תוומל וריי סמה םלושי אל םייוסמ םוי דע

 ושקבל יתלחתהו יקסנבלבל יתכלה .קיפסה אל םוכסה לבא ,ונלוכיש המכ ונפסא

 .הכומסה לטיזמ ונל ואיבה םוכסה תרתי תא .שרדנה םוכסה תא ןיטקה אוהו םימחר

 ,ןימרק םיריימ-לארשי ,ץיבלסוי ןמלז :ןלהלדכ תבכרומ התיה ףסכה ףוסיאל הדעוה

 ןימרק םהרבא חקורה לש ותשא ,ןימרק הכלמ .ינאו דיגמ םהרבא ,ץיבונעמיש לאומש

 ! םישנאה תא וליצהו יל שיש בהזה תא םכל וחק : הרמאו בהז תועבטמ קיקש האיבה ,ל"ז

 וררחוש ףסאנ םוככהש ירחא .הדילב *טרנדוי,ה םע ונלש רשקמה היה ץיבונמלק לסיז

 .חוטב-תווממ ולצינו (םיברעה) םישנאה

 יתחגשה .הדילל -- קלחו ,לטיזל ועסנ םבור .הצרש ןאל עסנ םיבשותהמ דחא לכ

 .םיבזועב הערל ועגפי אל םירטושהש ןמזה לכ ךשמב

 .ץיבוניירק רזעילא לש ותיבב ונלוכ ונפסאתה ,הרייעה תא ונבועש ינפל םיימוי

 םוי ותואב .םייחב הארתנ דוע םא ונעדי אל יכ וניכב ונלוכו והערמ שיא ונדרפנ םש

 ילוא םתא, :יל רמא אוה .הדילל ןכ ירחא רבעש יקצינימק חנ םייח 'רמ דרפהל יתכלה

 ."תיב היהי אל רלטיהל לבא ,תיב םכל היהיו המחלמה תא ורבעת

 התב םע ןמלפוק הלייב-רתסא תא יתאצוה .הרייעה תא ובזעש םינורחאה ןיב יתייה

 ןנערה רבקל יתכלה ,םיבוזעה הרייעה יתב לכ לע יתרבע ןכ .לטיזל ןתוא יתחלשו הכנה

 .ןי'צו'צש וטיגל יכרדב הצילב תא יתבזעו ,םהמ יתדרפנ ,םישודקה 36 לש

 ןי צו 'צש וטיגב

 .םוחנת יחא םע דחי ,םינמרגה י"ע ףכית יתרסאנ ,ןי'צו'צשל יתחפשמ םע יעיגהב

 .יתררחוש ,ידליו יתשאל ףרטצמ ינאש בותכ היה וב ,יקסנבלב לש בתכמל תודוה ךא

 ל"ז יקסבולוקוס והילא 'ר םהיניבו רפסמב שפנ 70-כ -- םיאצילב דועב יתשגפ וטיגב

 .םיצעדרוסינב ונדבע .םירחאו

 הנושארה הטיחשה הכרענ הז םויב .(1942) ב"שת טבשב 'ו םויל דע ךשמנ הז בצמ

 וליחתה וטיגב .לקמ לגייפ יתומחו ,דוד ינב וגרהנ הז ינמרג חבטב .ןי'צו'צש וטיגב

 תורייעמ ןי'צו'צשל םיטילפכ ועיגהש הלא ,דחוימבו ,בערמ ולבס םישנאה .םייתעווז םימי

 המכ דוע םע יקסבולוקוס והילא 'ר ילא אב ב"שת חספ-ברע .הבולרואו הקנ'זור ,הצילב

 יתדמעוהו חבטמ ונגרא טארנדויה תרזעב .ירוביצ-חבטמ ןגראל יל ועיצהו םידוהי

 .ל"נה תורייעה ישנאל םויל תוחורא 3 וקלוח בורקה חספה גחב .ושארב

 םיימוקמה םהירזוע םע םינמרגה ופיקה ,ב"שת רייא ב"כ ,1942 יאמל 9 םויב

 -- ימו ןימי דצל ימ ,היצקלס עצבל וליחתהו קושל םידוהיה לכ תא ואיצוה םה .וטיגה תא

 הדרפההש ונעדיש תורמל ,תוומל -- הזיאו םייחל אוה דצ הזיא עדי אל םדא ףא .לאמש דצל
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 םידוהי דוע םע יתחלשנו יתלצינ ןכלו ,רגסמכ םושר יתייה ינא .תאזכ הקולחל תדעוימ

 .םהל וקקדזה םינמרגהש הכאלמ-ילעב םבור םה םג ,הדילל

 לקמ לגייפ

 הטיחשב .ןי'צו'צש וטיגב תינומה הגירה התואב וחצרנ תוידוהי שפנ 2000-מ רתוי

 ,ותחפשמ םע השמ יחא ,ותחפשמ םע םוחנת יחא :םהיניב ,םיאצילבה בור וגרהנ תאזה

 יקסנומינופ בקעי םייח ,הלעב םע הרש-היח יתוחא ,יתחפשמל טרפ ,זא וראשנ .'וכו ירוה

 .יקסבולוקוס והילאו

 .("01880152110מ 10/") "טוט, ןוגראל ונכייתשה ךא ,אלכה-תיבב ונתוא ונכיש הדילב

 .אלכה-תיבל םירזוח -- הלילבו תבכרל הדובעל םיאצוי ונייה םויה ךשמב

 םיכרדה לע חקפה םע ןימרק בקעיו לקמ יבצ"דוד יסיג לש םירשקל תודוה

 .אלכה ךותל םיבתכמ יל וריבעה ('יפ:ס2תנא")

 רעיל האיציה

 לאכימו יקציבס ריאמ רזעלא ,ץיבוקציא לחר רעיהמ הדיל וטיגל ואב דחא םוי

 ותואב .הרעיה םמע תאצל ידכ אובל ןאל תוארוה םע קתפ יל זריבעהו (הדורמ) קינזורג

 .בקעי ינב -- ימעו רעיל יתחרב ברע

 ,תכרפמו השק התיה הצילבל הדילמ ךרדה .תושפנ 14 דוע ואיצוה םה ונתוא דבלמ
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 יליבשב וליחתה ךכ .ןמזמ רבכ םש ורגש םיאצילבה תא ונשגפ ןמינל רבעמ תורעיב לבא

 .םינזיטרפ לש רוזיאב ,רעיה יככותב םישדח םייח

 -ינב רתיו יתשא תא ונאבה אלש דע ונחנ אלו ונטקש אל ןימרק בקעיו בקעי ינב ,ינא

 איבהש ,ןלבז רפכמ רכיא םהילא ונחלש .ןי'צו'צש וטיגב וררוגתה ןיידעש יתחפשמ

 .הרעיה םולשב םתוא

 .לכוא רובשל םיאצוי הלילבו םויה ךשמב םירתתסמ ונייה .םירקנובב רעיב ונרג

 םה ןיאש םרמואב ונלש הצובקה תא ובזע ,ןימרק בקעי ,יתשא-תוחא ןבו בקעי ינב

 הבקסוממ םינחנצה תגולפל ופרטצהו ,ררוצב םוקנל ילב רעיב ךכ םתס תבשל םיצור

 ינזיטרפה דודגב (הנישרטס) למס:בר היה לקמ יבצ-דוד יסיג םג .קילרוג לש ודוקפב

 .וחצרה םוי דע (?הברוב,) יקסנאילרוא ש"ע

 החילצהש הלובחתה

 ,ןמינל רבעמו תויה ,רהמ חרבנש יל עיצהו הדילמ ןתנ רייסה יתוא שגפ דחא םוי

 דוצמ ךורעלו רהנה תא תוצחל םיננוכתמה םינבל םינלופ לש לודג חכ זכרתה ,ןלבז רפכב

 הביכרבו סוס לע ףכית הלע ומצע אוה .רעיב ןטלפמ תא ואצמש תוידוהיה תוחפשמה לע

 .הקנ'צפיל תורעי ןוויכב םשפנ לע וטלמייש םינזיטרפה לכל עידוהל רהימ תרהוד

 הצע סכטל ידכ ונפסאתה ןכל ,טלמהל ןמז דוע ראשנ אל ,יתחפשמה הנחמב ,ונל

 ףוחל םתוא חלשנו ונירבחמ 2 הפי שיבלנ :יתלובחת ןויער יתעדב הלע .תושעל המ

 ןהיתורפ תא בולחל ידכ רהנל רבעמ תוירכאה םויב םימעפ 3 תואב ויה םשל .ןמינה

 ותחנ םדוקה הלילבש ,רפכה ישנל עידוהל םיכירצ ויה ונלש םיחילשה .ונלש דצב וערש

 םהש תויהו .םינמרגה תא ףיקתהלו רהנה תא תוצחל םתעדבו היסורמ םינחנצ ידודג ינש

 םשפנ לע וטלמייש רפכה ישנא לכל עידוהל ואב ןכ לע ,רפכה תא בירחהל םיננכתמ

 ישנא לכל ועידוה תוקעצבו יכבבו רהנה תא וצח םישנה .היה ךכו .ירשפאה םדקהב

 רבעל םיגוסה לכמ שאב וחתפ בייואל עדונ רבדהשכ .שחרתהל דמוע רשא לע רפכה

 ,לוח-תעבג ירוחאמ ונפסאתה ,םייתחפשמה םינזיטרפה ,ונא .רהנה לש הינשה הדגה

 ,דוע המ ,ונתלובחת הלגתת ןפ ונדחפ יכ הירי ףא תוריל ילבמ ונבכשו הדגה די לע

 םדחפב וחרב םה זא ,ךישחהש דע שאב וכישמה םיחצורה .םיבור 23 קר ויה ונתושרבש

 .םייחב ונראשנו ונלצינ הזכ ןפואב .םהילע לפנתנו םתוא רתכנ הלילה תוסכבש

 ונלש םיחילשה 2 בוש ואצי .ןהיתורפ תא בולחל םישנה ואבשכ ,רקובב תרחמל

 שאב הלוע היהש רפכה לע ונסחש ןוויכמ בייואה לומ שא ונובישה אלש ןהל וריבסהו

 רפכהדינבש םושמ תאז םהל עיגמש ורמאו רפכה םשב םהל ודוה תוירכאה .ברחנו

 .םהל שיגהל וכישמיש הרזעב אטבתי הז דהוא סחיו הביבסב םירגה םידוהיל הפי םיסחייתמ

 לש תויולפנתה ויה ןמזל ןמזמ .ונילע תויולפנתה םוש ויה אל לולא שדוח שאר דע
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 קאינילאמ הילוטו ,ץיבונירק רזעילא לש ותב הֵׁשַמ :וגרהנ ןהמ תחאבו ,םינמרגה

 .ץיבוניירק היח לש הלעב (קוטסילאיבמ)

 הצילבב ונגראתה וללה .(ג.א.) "םינבלה םינלופה,מ הברה ונלבס ןמז קרפ ותואב

 םייתחפשמה תונחמה דגנ תנווכמ התיה םתמחלמ רקיעו (41601602) ץיטינ רפכה תביבסבו

 .םילפנתמ םעפ ידמ ויה םהילע ,ןמינל רבעמ רשא םידוהיה לש

 תא וספת ,ונתבש םוקמ לע תולפנתה םינבלה םינלופה וכרע ,ג"שת והילדג םוצ םויב

 .לקמ יבצ-דוד יסיג תא וגרה ןכ .ותמשנ תא חפנש דע תולקמב וב וכיהו ל"ז יקציוס אגרש

 רחאל קר .תגסל םיצלאנ ונייהו תויריב ונילע וחתפ לקמ יבצ-דוד תא רובקל ונכלהשכ

 .רבקה תא תוסכל ונרזח ,וקלתסהש

 .ונבצמ תא רערע לקמ יבצ-דוד לש ותומ

 לכואב ונל רזועו ודמעמ תא לצנמ היה ,"הברוב, ש"ע הגולפה לש יאנספא רותב

 .אבא ומכ ונל גאד אוה .םידגבבו

 םינמרגהמ דימתמ דחפב ונייח .דואמ השק ונל היה 1942/43 תנש לש ףרוחה

 םיחרכומ ונייה םעפ לכ .תויולפנתהב םיברמ ויהש ,"םינבלה םינלופה,מ -- דחוימבו

 .השקו האופק המדאהשכ םירקנוב רופחלו ונירוגמ תא ףילחהל

 אפורל יתייה ךיא

 לע םוצע עצפ םע קחצי םייח תב יקצוטס היתב תא ילא ואיבה ,1943/44 ףרוחב

 יכ ינממ ושקיב .הזל המוד והשמ וא םד תלערה רבכ הל התיה יתוניבהש יפכ .הזחה

 ויה םיכרדה .היה רשפא יא וירחא שפחלו הביבסה לכב אפור היה אל .התוא ליצא

 יתדמל ןתוא ,הנושאר הרזע לע תועידי תצק יל ויהו תויה .םידבכ -- םיגלשהו תושבושמ

 לע םיכתח 2 יתעצבו שא יבג לע היתנבלה ,רעת יתחקל ,שא-יבכמ תורשב יתויהב

 םימח םימ לש תשובחת הל יתמש ךכ רחא .הלגומ הברה ץרפ עצפהמ .בלצ תרוצב הזחה

 .םייחב הראשנ איה ,חותנל תודוה .יתושרב התיהש היתשל הדוס תצק הכמה דיל יתרזיפו

 םע -- אוה ףא ,לאלצב ,ןטקה ונב םע יקציבוכו'ז (עקבייל) הירא ילא אב דחא םוי

 .החלצהבו עבצאב חותנ ול םג יתישע .הרוחשו דואמ החופנ התיה דיה .עבצאב םד תלערה

 .הנחמה "אפור,ל יתייה זאמ

 תקלדמ החופנ ולש תחא יחלשכ (רעשטיבישומ רעד) יקסד'צלומ בקעי ילא אב םעפ

 -אפור לש תבצ ץיבלסוי ןמלז 'רמ יתחקל .ןשה תא ול רוקעאש ינממ שקיב אוה .ןשב

 וליחתה םירכאהו םיכומסה םירפכב עדונ רבדה .ןשה תא בקעיל יתרקעו ול התיהש םיינש

 .קבט קר םהמ חקול יתייה תאז תרומת .םיינש תריקעל ילא אובל

 .החידבכ עמשהל הלוכיה הדבוע ןאכ רפסל יוארה ןמ
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 ויתוקעצו תוריצעמ לבס אוה .םיקזח ןטב-יבאכ ולו יסור ןזיטרפ ילא ואיבה תחא םעפ

 רונצ יתושרב היה אל ךא "ןקוח, ול תושעל היה ךירצש רורב .םיימשה בל דע ועיגה

 יתממיח ,תכתמה תא תוריהזב ונממ יתאצוה ,ילמשח לבכ יתחקל !יתישע המ .ימוג

 ."ןקוח,ה תא ול יתישע ךכו ,ךפשמ הבע ריינמ יתרדיס ,ןובס םע םימ

 ונשגהש תיאופרה הרזעה דעב הדות יריסא ונל ויה אל םיסורה םינזיטרפה ,ךא

 אלל ונראשנש ךכ ,םיבורה לכ תא ונלצא ומירחהו ונילע ולפנתה םה דחא הליל .םהל

 .ונייח לע הנגהל תורשפא לכ אלל --- ךכ ידי לעו םיבור

 "סיצבוסאלוו,,ה דוצמ

 לביחש בושח םרוגל וכפהנ םינזיטרפהו ,ונילא הברקתה תיזחהשכ ,1943 ףוסב

 לרנגה תא תיזחהמ דירוהל םינורחאה הלא וטילחה ,םינמרגה לש הרובחתה-יכרדב

 .תורעיב םינזיטרפה לע לודג דוצמ םישל ,ויסגלק םע בוסלו דגובה

 ךכמ האצותכ .רעיה לע תויולפנתה םיכרוע ויהו ונתביבסב רשא םירפכב ומקמתה וללה

 .הביבסה לכב וטלשו ץיפ'צזב ובשי "םיצבוסלוו,ה יכ ,"ונלש, רעיב םוקמה רצ ונל השענ

 ריעצה לגרמה

 בורק אלל דומלג ראשנש ,ךרעב 14 ןב ,קודול'זמ דלי ונתא דחי היה ןמז ותואב

 .ונמע ונניא דליהש עתפל ונחבה דחא םוי .וילא רבחתה וליג-ןב היהש ,אגרש ,ינב .לאוגו

 ברע לכ .תורהב-סופיטב הלוח ,רקנובב ותוא אצמו וירחא שפחל ליחתה ילש אגרש

 ,רקנובהמ ורזוחב ,םעפ .םימו לכוא ול איבמ אגרש היה (םירתתסמ ונייה םויבו תויה)

 ידי לע חלשנ דליה יכ ןכתייש ונוניבה .ירצונ דלי רעיב שגפש אגרש ונל רפיס

 .דליה תא סופתל ףכית ונכלה .ונאצמיה םוקמ תא תולגלו ונתוא לגרל "םיצווָאסַאלוו,ה

 .ונאובחמ תא תולגל חלשנש הדוה אוה .והונספתו ול ונברא

 .בייואה תא קיעזת תחא היריו תויה ,ןמינב העבטה י"ע לסחל ונטלחה לגרמה תא

 התיה אל לסינל .ועיבטהל ונייה םיכירצ ,קי'צנרב לסינ םע ינאו ,רהנל ותוא ונאבה

 ול הצח תוחשל בטיה ועדויב דליה .רהנל ופחד אוהו םיידיה תא ול רושקל תונלבס

 .םלשו אירב ויתשגפ רורחשה ירחא .טלמנו ןמינה תא טקשב

 תואלתו סידודנ

 "תורעיל רובעל ונטלחהו ץיפ'צז רעיב ראשהל ונדחפ לגרמה"דליה םע הרקמה ירחא

 .ומוציעב היה ףרוחהשכ ,1944 תלחתהב היה הז .הקנ'צבויל לש דע

 םילוח םבור ,הביבסה תורייעמ ונל םירכומ םידוהי הברה ונאצמ וללה תורעיב



 יקסבוצולז לארשי 246

 היה רשפא יא .בער ונלבס הזמ ץוח .(וז הפיגמב ותמ םישנא הברה) תורהבה סופיטב

 םיינמרג םיסייט רוזאב ונמאתה הזל טרפ .םינמרג וצרש הביבסבו תויה תורעיהמ תאצל

 .הביבסבו רעיב דושח םוקמ לכ םיציצפמ ויהש םיריעצ

 ."בורובוס, ש"ע םינזיטרפה תגולפ לש ןוינחל בורק יתחפשמ םע יתמקמתה ינא

 .יתחפשמ רובעו ירובע לכוא רובשל ידכ תורוחש תודובע ינימ לכב םלצא יתדבע

 התלח ילש החפשמה לכ .ונלש רקנובה תא םג סופיטה תפגמ הגישה ,חספ ירחא

 יל ןתיש ויתשקבו הדילמ קינסאימ ר"ד אפורה תא יתשגפ .םליצהל המב יל היה אלו

 ונוברמ האופר שקבת זא ,אפור התא םגש יתעמש, :יל הנע אוה ךא ,ילש םילוחל תופורת

 ."תופורת םוש ןיא יל םגו תויה ,םלוע לש

 לחר התיה הבוט הלמבו הבוט הצעב ולו ונל רוזעל ונילא האב התיהש הדיחיה

 בלח תצק ירחא םירטמוליק ץורל ךירצ יתייה .הבוטל דימת תאז הל רוכזא .ץיבוקציא

 םילע יגוס לכ לש תבורעת ןימב יתחפשמ ינב תא הקשמ יתייה -- יל היה אלשכו

 .הת ומכ ,םימב םיטולח (דועו רעי-תות לש ןוגכ)

 ,ןמזה לכ ךשמב יתדחפ ונממש רבדה היה הז .הובג םוח יל שיש יתשגרה דחא םוי

 דחא ףאש םושמ ,רקנובב ונלוכ תומנ ירה ,סופיטב ינא הלחא םאש ,יבלב דימת יבשוחב

 ךותל שארה תא סינכהל יתטלחה .חדוק ילוכ ינא יכ יתשח .ונב לפטל ונילא רוסי אל

 חטשב היה רקנובהו תויה הקומע התיה אל ראבה .ונלש רקנובה די לע התיהש ראבה

 ןכ ירחא דימ .הלקהב יתשחש דע םימה ךותב תוקד 5"כ ישאר תא יתקזחה .הציב

 .ילש םילוחה רובע לכוא גישהל יתצר

 ,יל רמא אוה .השעמה תא ול יתרפיסו קינסאימ ר"ד תא בוש יתשגפ המ-ןמז רובעכ

 לבקל םילוכי תוחפה לכל יכו הזכ לופיטמ םלש תאצל לוכי םיפלא תרשעמ דחא הרקמש

 ...בל-ץבש הזמ

 ןורחאה דוצמה

 ונייה .ונילע תוילפנתה םוי-םוי ךורעל םהירזועו םינמרגה וליחתה םייתניב

 םישלח ויה ילש םילוחה .רקנובל םירזוח -- ברע תעלו תוציבל קומע םוי לכ םיחרוב

 .ץובב םירטמוליק םתוא בוחסל ץלאנ יתייהו

 םינמרגהש העידי ונילא העיגה דחא םויש דע רפסמ תועובש ךשמנ הזה בצמה

 .םינזיטרפהמ "הקנ'צפיל,ב תורעיה חטש תא "תוקנעל וטילחהו םתגיסנב וליחתה

 .חטשה לכ תא קורסל םתוא וחלשו בוסאלו לרנג לש הנחמה לכ תא וסייג םה ךכ םשל

 ,ונלו .רחא ןוויכל וגוסנו תומוקמה תא ףכית ובזע םינזיטרפה לש תומחולה תוגולפה לכ

 .ןגמ אללו לכוא אלל ונראשנ .הגיסנל ךרד לכ רבכ התיה אל ,"תוחפשמה ישנא;
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 המדא-יחופת רובב

 ,הלילב יתמק .רובב המדא-יחופת ונתאמ קוחר אל איבחה רכיא ךיא יתיאר םעפ
 2-כ ויה םיחופתהו דואמ קומע היה רובה .רובה ךותל יתדריו קש םע לבח יתא יתחקל
 תולעל יתיצרשכ ,ךא ,המדאה-יחופת םע קשה תא יתאלמ .עקרקה ינפל תחתמ םירטמ

 תורשפא אלל ,רובב עוקת יתראשנו ערקנ אוה ,ץעל םדוק ויתרשקש לבחה תועצמאב

 .תושעל המ בושחל יתלחתה .חוטב תוומ הז ירה -- רקובה דע ןיתמא םא יכ יתעדי .תאצל

 יתאצי ךכו .רובה לש דחא דצמ תוגרדמ םיידיב רופחל יתלחתה ,רחא אצומ יתיאר אל
 יתצלוח תא יתערק :המדאה"יחופת תא איצוהל דציכ ,הלאשה ינפל הדמע .הצוחה

 .המדאה-יחופת םע קשה תא יתאצוה תאז הרוצב .עורקה לבחה לא םיתרשקו םיספל

 הגולפה תא יתיארו תוריהזב יתברקתה .רעיב שער לש דה ינעיגה דחא םוי

 איהו (ןבואר םייח תב) קי'צנרב היסח ונריע-תב תא םש יתשגפ .תברקתמ "יקסנאילרוא,

 ןכל ,דוצמב וליחתי םה רחמו ונלש תורעיל ברקתמ בוסלו לש הנחמהש יל הרפיס

 .הז רעיב םהיסיסב םינזיטרפה םיבזוע

 הלודגה החירבה

 ,תוחפשמ המכ ,ונפסאתה .תחא העבג ךותב בטיה הווסומ רקנוב ונל היה רעיב

 יתסנכנ ."ח, תרוצב יונב היהש רקנובל ונסנכנ הלילה עצמאבו ,שפנ 257כ -- ה"סב

 הליחתה רקוב תונפל .לודג חיש םע הווסומ היהש הסכמה תא ילעמ יתרגסו ןורחאה

 וברקתה בוסלו-ישנא ינשש ונעמש יכ תובקע ונירחא ונראשה הארנכ .רעיה תזגפה

 ץיצה דחאו הסכמה תא וחתפ םה .םינזיטרפ םנשי ןאכ :ינשל רמא דחאו רקנובה חתפל

 יתראשה יזפוחב .הינשה הניפל ונחנא ונגוסנ רקנובל םיצבוסלוה וברקתהשכ .המינפ

 :ינשל רמא םילדנסהו םחלה תא בוסלו-שיא הארשכ .םחל תכיתחו ינב לש םילדנס גוז

 .וכלה םהו ,"תחא היח שפנ ףא ןאכ ןיא ,ךלנ אוב,

 .(ןמלז 'ר ןב) רשיילפ בקעי םע ונממ יתאצי המ-ןמז ירחא קרו רקנובב םיממוד ונבשי

 .הבורק הציב ךותל ונחרבו רקנובהמ רהמ-שיח ונאצי ,ונתבריקב שיא ןיאש וניארשכל

 ונאצי ברע תונפל .םימה ךותב שממ הציבב ונבכש ונאו םשג דרי הלילה לכ ךשמב

 םוקמ אוצמל ידכ רעיה תא ונבזעו ונצחרתה ,ונשבייתה ,ונלש רקנובל הרזח ונעגהו םשמ

 .רתוי חוטב ,רחא

 קלח .ךימס ךא ,ריעצ רעי ךותב התיהש הציבב ונרתתסה בוש רקובב תרחמל

 םיצור םניא םיריעצ םתויהבש ונעט םה .תרחא ךרדב וכלהו ינממ ודרפנ תוחפשמהמ

 ,(ונב ילב) ותחפשמו קי'צנרב הדוהי םע יתראשנ .םידליו םינקזב רושקה ,יתא ראשהל
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 תידוהי ותוחא םעו ,הינגדב םויכ אצמנה םייח-רזעילא ויחא לש ונב םע ,וקשש והילא םע

 .ץראב תעכ תאצמנהו הנטק הדלי התיהש

 םהילע יתמרעו הציבה ךותב םלוכ תא יתווסה .םיזע םימשג לש םימי הלא ויה

 ,םינזייטרפ ירחא םשופיחב תוציבב םילחוז ויהש ,בוסלו ישנאש ידכ ,םיפנעו םילע

 .םהב וניחבי אל

 .הבור היה וקששל .הזמ הז רטמ 10--15 לש קחרמב ילש םישנאה תא יתרזיפ

 .םלוכ לע יתרמשו חישל תחתמ יתבכש ,הציבה הצקל יתכלהו ונממ ויתחקל

 רוזעל לוכי יתייה המב יכ ?יתרימשל היה םעטה המ ןיבהל השקתמ ינא םויה דע

 .םיברקתמ םידעצ יתעמש ,רמשמה לע יבכושב ?בוסלו ישנא םיאב ויה וליא ,םהל

 ירחא שפחל וכלי אל זאו יתוא וספתיש הליחת הבשחמב םיאבה לומ יתכלהו יתמק

 -ינב רתי תא ליצהל ,ייח תברקה י"ע ,לכוא -- יבלב יתרמא -- תאז הרוצב, .רתיה

 ןהמ תחא :תודחא תוירכיא ינפל יתיאר ,רתוי יתברקתהשכ ,ףוסבל ,ךא ."החפשמה

 .רחא ןוויכל וכלה םה התעו םרפכ תא ורבע רבכ םיצבוסלוהש יל הרפיסו יתוא הריכה

 .םחל יל הנתנ איה .רהזהל ,יל הצעי ,תאז לכב

 םלוכל יתקליחו הציבהמ םאיצוהל יתרזע .האווסהה תא םהמ יתדרוה ,ישנאל יתרזח

 .םחלה תא

 אגרש ינב .רטמ 2%1 לש לדוגב םידליה ליבשב ןטק רקנוב ןיכהל יתטלחה הלילב

 ךותל יתב תאו ינב תא יתסנכה רקובב .המיקחרמב ורוזפבו לוחה תביחסב יל רזע

 .ונתוא וגישה םידליהו ,רטמ 200-כ ,יתשאו ינא ,ונקחרתה ךא .ותוא יתווסהו רקנובה

 עגרב .דבל ראשהל םיצור םה ןיאש םנעטב ,יכבב ונירחא וצרו רקנובה תא וחתפ םה

 .םיברקתמ םישרפש ונעמש הז

 ןיב ערתשהלו הדיצה ליבשהמ ץופקל ונקפסה .םשפנ לע טלמיהל םלוכ לע יתיווצ

 ונחכונו ונב וחיגשה אל םה .ונידי לע שממ םירבוע בוסלו-ישרפ תא וניארו ,םיחישה

 .הלא םיפורט םימיב ונתוא םירוקה םיסנה דחא והז יכ

 .וגרהנו וספתנ רעי ותואב ואבחתהש םידוהי הברה

 .ותחפשמו ץיבונעמש לאומש םע יתשגפנ םעפ .םימי עובשכ ךשמנ הזה דוצמה

 ונלוכ ןיב םונקליח ,םתוא ונלשיב .המדא יחופת המכ ויה יתושרב .םיבער ונלוכ ונייה

 ...םיכלמ לכאמ ויה וליאכ םונלכאו

 עיגה רורחשה

 םעפש הדילמ ןרב .ב רייסה והזש יתיארו יתאבחתה .ברקתמ בכור יתעמש דחא םוי

 ,יקסבוצולז, :יל רמא אוה .ןאלבז די לע זא ונאצמיהב ,בייואה ינפמ ונתוא ריהזה רבכ

 ."רהזהל ךירצ ,תאז לכב ךא דחפל הממ רבכ ןיא .םיסורה ןאכ ויהי םיימוי"םוי דועב
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 .םודאה אבצה עיגה םיימוי רובעכ .םימשה תפיכ תחת ונשי תולילבו םירקנובהמ ונאצי

 .הצילב ונתרייע לא ונינפו ונילטלטמ תא ונפסא .1944 ינויב היה הז

 -- היה ,הצילבל הרזח ועיגהב תינטנופס השע ונתאמ דחא לכש ןושארה רבדה

 די לע םינומטה םינושארה םישודקה 36 לש םרכז םע דחייתהלו םרבק לע חטתשהל

 .ירצונה תורבקה תיב

 .השק היה םיליגר םייחל רבעמהו ,הדובעמ ונלמגנ .הקוסעת ונל שפחל ונלחתה

 דובעל וליחתהש ןימרק היחו ץיבוקציא לחר :ויה ,הצילבב הדובע ולביקש תונושארה

 .הנחטב דובעל יתלחתה ינא ףאו ילע וצילמה ןה .המחלמב הקוזינ אלש חמקה-תנחטב

 הדובעהמ היח תאו לחר תא ורטיפ רצק ןמז רחאל .הדילב הדובע םהל שפחל ורבע ,רתיה

 .דבלב תודדוב תוחפשמ וראשנ הצילבב .הדילב רוגל ורבע ןה ףאו הנחטב

 וסייוג םה .ןימרק בקעי ,יתשא תוחא ןבו בקעי לודגה ינב : תורעיהמ ועיגה ונתא דחי

 .םודאה אבצל ףכית

 לארשי תנידמ -- הירטסוא -- ןילופ

 םכסה לע ונל עדונ ןכ .לארשי ץראל ןילופמ הילע תמייקש ונעמש 1945 ץיקב

 -יחטשב ורגש (םינלופו םידוהי) םיינלופה םיחרזאה לכ לש ןילופל היסורמ היצאירטפר לש

 .1939 לש תולובגב ןילופ

 יתשא תוחא ןבמו ינבמ דרפהל יתיצר אל ךא ,ןילופל עוסנל יתננכית ינא ףא

 םייח םירזוח םתוארל הווקת ךותמ םהל יתיכח ןכלו םודאה אבצב תע התוא ותרשש

 .היסורב םילוח תיבב עוצפ בכשו ןימרק בקעי יתשא תוחא ןב עצפנ םייתניב .םימלשו

 .ןילרב די לע ברקב לפנ בקעי ינבש הרמה הרושבה ינתעיגה ןכ ירחא רצק ןמז

 -- םשמו הדילל ונרבע ,םילוחה-תיבמ רזח ןימרק בקעיש ירחאו ,וז העידי ירחא

 .ןילופל היצאירטפרב ונעגה

 (היכ'צ ךרד) "החירבה, יכרדב ונעגה םשמו ,םימי םייעובשכ לכה-ךסב ונייה ןילופב

 םג םש .וידסיימ ןיב יתייהו ח"חפ םינזיטרפה ןוגרא ןגראתה הירטסואב .הירטסואל

 יתינמנ ,הניוב י"אל תינקירמא-ולגנאה הדעוה רוקיב ןמזב .תינויצה היצרדפב ליעפ יתייה

 ,ריבסהל הדעווה ינפב העיפוהש -- רלט ר"דו לטנזיו ד"וע םע דחי -- תחלשמה םע

 .תורחא תוצראל רגהל אלו י"אל אקוד תולעל םיידוהיה םיטילפה םיצור עודמ

 .לארשי תנידמל יתחפשמ-ינב םע דחי יתילע ,1949 תנשב
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 תצרופ המחלמה

 הנדורגמ םיטילפה ינושאר הצילבל ועיגה ,המחלמה ץורפ תרחמל ,1941 ינויב 23-ב

 יפמ םלוא ,טקש ןיידע ררש ונלצא .לכוא םהל ונתנו וניתבב ונלביק םלוכ תא .התביבסו

 הדיל .תוירי ועמשנ ,םילבלובמ ויה תונוטלשה .ברקתמה ןוסאה לע ונל עדונ םיטילפה

 וחרב םיבר) הילע םיגח םיינמרג םיסוטמ תוקהלשכ שאב הרעבו ריוואה ןמ הצצפוה

 .(ונילא הדילמ

 .היסורל ועיגהו בויליגומ ןוויכל הלגעב טלמיהל וחילצה ונתרייע ינבמ םיטעמ קר

 תרעוב הרייעה

 יעימ;ה .ס'לאירזע עקטונ םללכב ,םינושארה םיללח 11 וליפהו בוחרב ורי םינמרגה

 לש הנתח) אפורהו חקורה ,ברה תא ואר יכ ,ונישלה (הרייעה לש םייוגה) "סעינאשטש

 םינמרגה וטשפ דימ ...םיעלקמב םינמרגה לע שרדמה-תיבמ םירוי םהשכ (ס'י צנב לגייפ

 ,הירבע לכמ תובהל תזוחא התיה הרייעה .ותיצהו טפנ וזיתה ,תיבל תיבמ וכלה ,הרייעב

 .םיכומסה םירפכה לאו תודשה לא םיתבה ןמ וחרב םלוכ

 הרעב דציכ וניארו הליל-תניל ונאצמ םש ,'ץיווירקל ונחרב וניתוחפשמו יחא םע ינא

 תא בוזעל ונילעש הרמאו ,ונטלקמ-םוקמ םסואה תלעב .הירצונה האב תרחמל .הרייעה

 יתיב ,הרייעל ונרזח הרירב תילדב .ידוהי ותיבל שיא סינכי לבל וויצ םינמרגה יכ ,םוקמה

 .םימלש וראשנ חמקה-תנחטו םידוהי לש רפסימ םיתב קר ,ראשנ אל

 הרייעה,ש ,תבותכ םע ץע-חול .ףרשנ ,םינשב תואמ דמעש ,ןשיה שרדמה"תיב םג

 --הדיל ךרדה םא לע ,שרדמה-תיבמ קוחר אל בצוה ,"םינמרג לע תוירי ללגב התצוה

 .רשיילפ לצרה לש םינבלה-תיב דיל ,קודולו'ז

200 
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 ונב םיללעתמ 'ייסעינאשטשעימ ,,ה

 היהנ יקסנאבאלאב -- רוכישו לוונמ דחא ."סענאשטשעימ,ה ידיל רסמנ ןוטלשה לכ

 וציברה ,ונב לושמל ולחה םה .רתויב םיעורגה ןמ םלוכ ויה היצילימה ישנאו הרייעה-שאר

 שרוד ,וישכע םקנתמ היה ,ידוהי לע יהשלכ הניט ול התיהש ימ .םישופיח וכרעו תוכמ

 תא םידוהיהמ וחקל *סעינַאשטשעימ,ה .םינמרגה תא ידוהיה לא איבמ ,םיגירא וא תורוע

 .ונלרוג רמב ופתתשהו םדא-ינבכ וגהנתה םהיניב םיטעמ קרו תולגעהו םיסוסה לכ

 םהמ םיבר .הלהב ררועלו רתויב תוערה תורושבה תא רשבל םיאב ויה ןווכתמב

 םלוא .םייתפש-קתמב םיאב ויה ,םידוהיל םיקוקז םדוקמ ויהשכ ."ונתוא וריכה אל, ללכב

 .הער הברה ךכ לכ ונל םישוע םינמרגה ויה אל ,םה אלמלא ,וישכע

 הלגעל םימותר חקורהו בוה

 .ינלופה תורבקה-תיב דיל ,הרייעה יתכריב סנכתהל םיבייח םידוהיה לכ יכ ,וצ ןתינ

 ּוקיזחה .םיבורה-תותקב תוכמ גפס רחיאש ימ .לכל םינכומ ויהו וסנכתנ ,םלוכ לע לפנ דחפ

 .ונדגנ םינווכמ ויה ויעלקמש ,ןייוזמ רמשמ םיפקומ ,רפסימ תועש םיפסאנה תא

 לש תודוקפה לכ תא אלמל םכילע האלהו םויהמ, :עידוהו חדקא ףלש ינמרג ןיצק

 םיבשחנ םכניה ;הדובע לכ עצבל םכילע ;םכב השעיי רשא לע תונולת םוש ; הרייעה-שאר

 םירחאה תאו ,ויניעב ןח ואצמ אלש הלא תא הרושה ןמ איצוה ,ונינפ לע רבע אוה ."םיבלככ

 וסימעה ,הלגעל םתוא ומתר םיחצורה .חקורהו ברה ויה םירחבנה ןיב .םהיתבל וררחיש

 יץערַאפ רפכל דע הלגעב ךושמל ווטצנ םימותרהו ,הלגעב ןיצקה בשייתה כ"חא ,אשמ הילע

 ,חצר תוכמ וכוהו םסואב וקזחוה םש .ופטסיגה תדקפמ לש הבשומ םוקמ ,(מ"ק 8"כ)

 .הצילבל ורזחו וררחוש םימי המכ רחאל

 םידחפו תוריזג

 ,יקסנאבאלאב רוכישה ,הרייעה-שאר לש ודרשמ דיל ףסאתהל םיחרכומ ויה םוי לכ

 םירכיאה י"ע םירזענ ויה םיטעמ .םויל שיאל/םרג 200 םירכומ ויה םחל .דקפימל

 המלש תייפאמב םמצעל םיפואו חמק תצק םהמ םילבקמ ,חמקה-תנחטב םינחוט ויהש

 היצילימה ישנא ךא ,רפכל "םיצפוק,ו םיבנגתמ ויה םידחא .בער ולבס הברה ךא ,ןימרק

 .םהב םיללעתמו תוכמ םיציברמ ,םתוא םיספות ויה

 .םנאצו םהיתורפ תא רוסמל וביוח םידוהיה .תושדח תוריזג תוכתינ ויה םוי לכ

 לא םירדוח ,קודולויזמו הדילמ םינמרג םיעיגמ ויה תופוכת .הדובעל וחלשנ םינקז

 .תוכמ םיציברמו ,םירחא םירבדו ןוזמ םידדושו ,םיתבה
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 הנשה-שאר םויב

 םש לצינ דציכ רפיסו קושישיאמ טלמנש רוחב הרייעב רבע הנשה-שאר ינפל

 .םיאטילהו םינמרגה י"ע העצובש ,רוזיאב הנושארה הטיחשה התיה וז .הטיחשמ

 עצמאב .(סק"השמ רזייל לצאו יקציווס השמ לצא) םיתב ינשב וללפתה הנשה-שארב

 םיאצמנ ןכיה םיארמו םתוא םיכילומ םיצקש ,ליט'זמ םינמרג ועיגה יכ ,ועידוה תוליפתה

 ונעמש המדא-יחופת תודשב םיחישה ןיב ונבכשב .ואבחתהו םלוכ ורזפתה דימ .םידוהי

 .תוקעצ

 היסנכה דיל חצר-תוכמ

 וצירהו םירבג ושפיח םה .תיב לכ דיל תורמשמ וביצהו םינמרג ועיגה רקוב תונפל

 -תותקב ינוכיה ,גג-תיילעב ואצמ יתוא .(רבעשל תיסורה) תילותקה היסנכה לומ לא םתוא

 דועו ילש םירענה תא םוקמב יתאצמו המישנ-אלל יתצר .גגה-תיילעמ ינוכילשהו םיבורה

 .ודערו ודמע םלוכ ,םיבר

 אורקל לחהו ןיצק עיפוה .םיעלקמ םע םינמרג תואמ המכ ובצייתה םידוהיה לומ

 רתומו םיטסינומוק םידוהיה לכש ,תויוכז לכ אלל ,םיבלכל םילושמ וננהש ,בתכה ךותמ

 םימשאנה ,םידוהי 14 לש המישר ואירקה מ"חאל .תעדה לע הלועה לככ םהב תושעל

 המכ וקזחוה םש) יץערַאּפל םתוא וצירהו תורושהמ םואיצוה דימ .םיטייבוסה םע עגמב

 וב וכוה ,היסנכה דיל םוי ותואב וסנוכש םידוהיה לכ .(וררחוש ףוסבלו וכוה ,םימי

 .היסנכה דילש רדגה ןמ ואיצוה םיחצורהש ץע-תוטומב חצר-תוכמ םוקמב

 רשגה דיל חצר

 .טייחה ןועמש-לאומש לש ותיב דיל הרצענו םינמרג םע תינוכמ העיגה דחא רקוב

 איבהש רחאל .םיציב ףוסאל וילע וויצו וארק דימ ,ןימרק הק'ציא-םייח ןמדזנ םוקמל

 .םהמע והועיסהו םינמרגה והוררחיש אל ,םיציב םהל

 .תינוכמל וסינכה ותוא םג .דיודדהשמ לש ריעצה ונב ,לבייפ תא ושגפ םעסנב

 .ןמינה לע רשגה דיל םהב ורי םינמרגה יכ ,עדונ םימי המכ רובעכ

 36-ה לש חצוה

 םשו תוברוחה-שרגמ לא ,בוחרה תא םירבועו "םיבנגתמ, ,רקוב תונפל םימק ונייה

 תיבה לש ףתרמה תא ונכפה .הדובעל םישנא םישפחמ ויה םינמרגה .םויה תא םילבמ

 .וב רתתסהל ףתרמל ונילא םיאב ויה םירחא םיתבמ םידוהי .םיאובחמ םוקמל ונרג וב

 ,ףתרמהמ םתוא וניאר .םיינפוא לעו םיסוס לע םיבוכר ,םינמרג הברה ועיגה דחא םוי

 וקיפסה אל םיבר .םישנא שפחל םיתבבו בוחרב וטשפ דימ .םינטקה ויתונולחל דעבמ

 14--13 ינב םירענ םכותב ,םישנא 36 ופסא םה .םהירתסמב ואצמנ םיברו אבחהל

 לע וויצ םה .יסורה תורבקה-תיב דיל ,הרייעה ירוחאמ לא וליבוה םלוכ תא .םישישקו
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 תא איצוהש דע והוניע ,ויתועבצא תא ורבש ,והוכה ,םצחרלו םיסוסה תא תוקנל ברה

 .םישנאה 36 לכ ורונ םש .םיעלקמ לש תוירי ועמשנ כ"חא .ותמשנ

 הבורע-ינב 24 דעב שפנ-רפוכ

 וזכ הרצ תעב השעש רוסמ רוביצ חילש היה יכ ,הכרעהל יואר יקסבוצולז לארשי

 הרייעה-שאר לא השיג ול התיה .רדסב הלהנתה הדובעל האיציה .הנומאב ותוחילש תא

 .תורצ עונמלו תולקה ונממ גישהל ותלוכי בטימכ השוע היהו

 ,םמצעב ואציו חולישל דע וכיח אל םיבר .הצילבמ ונתוא וחלשי יב ,םירבדמ ולחה

 .ליט'זל ימו הדילל ימ

 ורסא דימ .לבור ףלא 150 לש םוכסב שפנירפוכ םלשל םיראשנה לע וליטה םייתניב

 לארשי .םינצבקה קר וראשנו הרייעה תא ובזע רבכ םידימאה .הבורע-ינבכ םישנא 4

 םיהובגה תונוטלשה לא הדילל םישנא השולש חלש ,ויתונותשע תא דביא אל יקסבוצולז

 רוכמל וצר .סייגל היה רשפא יא הז םוכס םג ךא .לבור ףלא 90-ל םוכסה תדרוה וגישהו

 תינלופה היסולכואה םלוא .םישנאה תא ליצהל דבלבו הנורחאה היפוגה תא ,ןורחאה רכה תא

 םיאצילבה לא ליט'זב הנפ יקסבוצולז לארשי .םניחב לכה תחקל לכותש העשל התכיח

 םיעצמאב טקנ ,הרזעל ץלחנ ליט'זב "טארנעדוי,ה .וזכ הרצ תעב ורזעיש ,םשל ועיגהש

 שורדה םוכסה תא ופסא ךכו ודיב היהש המ ןתנ דחא לכ .םיפסכה תא סייגו םיפיקת

 .וררחוש הבורעה-ינבו

 ליט'זל שוריגה

 תולגע יתרכש .הדילל תאצל םלוכ םיבייח 1941 רבמבונב 10-ה דע יכ ,ווצ עיגה

 הטשפ םואתפ .המדאה-יחופת תאו דוע וראשנש םירבדה טעמ תא הדילל יתלבוהו תודחא

 ליט'זב םישנא רבכ ויה .םיבר הב םינלזגהו הלודג ריעה ,רתוי ער היהי הדילב יכ ,העומש

 הרזחב יתאבהו תולגע בוש אופיא יתרכש .רתוי םיבוט םימרדנ'זה םש יכ ,ועידוהש םהו

 :השדח הרצ הלחה ןאכ ךא .(הדילב יתראשה המדאה-יחופת תא) הדילמ םיצפחה לכ תא

 .ליטי'זל םיצור ונאו ,הדיל וטיגל עוסנל ונילע הדוקפה יפל

 ,ליט'זל האיצי-ירתיה הרייעה-שארמ יקסבוצולז לארשי גישה ,עגיימ מ"ומ רחאל

 .וחמש וניאנושו תולליו תויכב ויה .תורוד-ירוד ויחו ודלונ וב תיבהמ הדירפה הלחה

 תחקל םידוהיה ולכי אל רשא לכ םיתבה ןמ ובחס רבכ םה רשאכ הרייעב דוע ונייה ונחנא

 .םתיא

 תולגעה דיל .ךרדל ונאציו (םחל תורככ המכ ידכ) חמקו המדא-יחופת יתא יתחקל

 בג הקיעה לודגה ןוסאל ףסונ .שאר-ידרומו םינפ-ירודק םלוכ םידליו םישנ ,םישנא וכלה

 הביל וליאכ ,ילא הרמאו ה"ע יתשא התכב ךרדב .ונלש םיתבה ןמ ונתוא ושריגש ,הפרחה

 עדויה אוה 'ה קר םלוא ,שוכרל לכה בוש לכונ דוע םייחב ראשנ םא ,רבד ןיא :הל אבינ

 ...םייחב ראשיי ימ
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 ולחה ךא םידודנה

 וא ,הדילל ,ןיצו'צשל םיעסונ םא םינמרגל תפכא היה אל הצילב ידוהי שורג םע

 ויהי םידוהיהש ךכל וגאד קר םה .םהינרפצמ טלמנ אל ונאש םיחוטב ויה םה .לט'זל

 רבדב הזנאוב תילרוגה הדיעוב העבקנש םתינכות לע לקהל ידכ ,תאזו תואטיגב םיזכורמ

 .ידוהיה םעה לש טלחומה ולוסח

 ונישע םג ילוא .ךכ לכ הלבס םרטש לט'זב רוגל ונחנא םג ונרבע ,םיאצילבה בורכ

 התיה ,הצילב ומכ לט'זש םושמ ילואו ,םיבר החפשמ יבורק םש ונל ויהש םושמ תאז

 אוה ."הקנילוו יד ןרהא, ול וארק .יקסזבזר ןרהא השמ לצא ונרג לט'זב .רעיל הבורק

 .םיקקזנל רוזעל ובהא םה .בל יבוטו םידמחנ דאמ םישנא ויה ,דיחיה םנבו ותשא

 -- ימא :ורג הז רדחב .עצמאב רונתו -- לודג דחא רדח :תקלוחמ התיה אל םתריד

 םישלופה דגנ דרגנינל תיזחב םדאה אבצה תורושב םחל םוחנ) ,היתב יתוחאו ינא ,תידוהי

 רזיל לש ויבא ,םישדח השש תב תקונית םע יקסבעיאמ רזיל הלעבו הנינפ יתוחא ,(םינמרגה

 י"ע רגופ רפכמ תידוהי החפשמ ,הק'דור ותבו הנטקה תבה ,ותשא םע "סנרפמ-לעב רעד,

 .םהיתוחפשמ תא דימשהל םינמרגה וקיפסה רבכ םש -- ןי'צרד ילוצנמ םירוחב ינשו לטיז

 דימ רפחל הצר אוה .םידי קובחב רזיל יסיג בשי אל ,ונאובל ןושארה םויב רבכ

 היה השק ךא ,םינמרגה ינפמ הסחמ ונל שמשי ןעמל הרידה לש ץעה תפצר תחת טלקמ

 המ הרקי אל לט'זב יכ ותעד לע דמעש ,תיבהילעב ,"הקנילּוו יד ןרהא, תא ענכשל ול

 .הביבסה ירעב הרקש

 הלתמאב וטיגה לע םינמרגה ולפנתה םינולסב ...בויא תורושב םוי םוי ונועיגה םייתניב

 םיפלא תעשתכ וגרה םה ,ךכ לע ,לוכיבכ הבושתכ .םינמרגה רבעל וכותמ ורי םינזיטרפש

 ,קוטסילאיבב ,הניצשולזוקב ,ןייצרדב ,קודורגובונב םינמרגה וכרע חבט יעצבמ .םידוהי

 .תורחא םירעבו הנליווב םג הכרענ הלודג הטיחש .הנדורגבו

24 
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 ,ונעט -- הילע ןגי אוהו לודג ןואג םעפ הב דלונ .תובא תוכז הל שיש ריע איה לטיז

 .הכאלמב ליחתהו ול התיה עונכש חור ,יסיג לבא .םירחא םיאלט'ז םגו ונלש תיבה לעב

 רמג ירחא .הב וניחבי אלש הרוצב הניגב התוא רזפמו המדאה תא רתסב איצומ יתייה ינא

 הדובעה תא ונרמג ךא .טלקמל הסינכ ונל שמישש ,חתפה לע ןורא ונדמעה ,הדובעה

 .לט'זב םג ולחה תורצהו

 םידוהיהש ואר םינמרגה .ןהילא ןתוא ונאבה םיאצילבה ,ונחנאש ונעט םיאלט'זה

 םע דחי ונרג .השדח הרידל רוגל ונרבע .וטיגל םשרגל וליחתהו ידמ בוט לט'זב םייח

 ,ונתוא ושרג בוש רפסמ םימי ירחא .תוחפשמ המכ דוע םעו קו'צנרב ריאמ תחפשמ

 .טלקמ רזיל יסיג הנב הז תיבב םג .ברה לש ותיבב רוגל ונרבעו

 הנלייובונב הנחמה

 ובדנתהש םיאצילב הרשע ונייה .הנלייובונב הדובעל ואציש םילעופ ושפח לטיזב

 ,(ףסוי ןב) קי'צנרב הקייש ,קי'צנרב םייח ילא ,לארשי ויחא ,יקסיבוקלוו למהרבא ,ינא :ךכל

 םעד לרעב) רנימדור אפיל ,(סק הרובד) ןימרק לקנעי ,ץיבלסוי םיחאה ,יקצוטס לרב

 ןמזב רשא ןמלז ויחא םע ףלחתה אוה כ"חא) יקציבוכו'ז הלצו ץיבונומיש השמ ,(סשמש

 ,הנלייובונ ידוהימ םידחא ,םיאלט'זה םע דחי .(םמע דחי גרהנ הנלייובונ ידוהי לוסח

 לש םילוח תיבב : תונוש תודובעב ונקסעוה .השאו שיא 420 ונינמ ,ןילופמ םידוהי םיטילפו

 תבכרל םיבחוס ונייה תולילב .'דכו םודאה אבצה לש ללש ףוסא תנחתב ,םיעוצפ םינמרג

 .ג"ק 100--150-ל עיגה םלקשמש םיקש

 םויב תחא םעפ .המואמ ונל ונתנ אל לכאלו ,הלילו םמוי דובענש ךכל וגאד םינמרגה

 ,םעפ .טוש תופילצב וכסח אל תאז תמועל .'רג 200 לש םחל תנמו קרמ ימ תחלצ ונלבק

 ברקתה ,םיעוצפה םילייחה וכילשהש תוירגס ילדב רחא יתשפחו םילוח-תיבב יתדבעשכ

 .ןותע רינב הפוטע םחל-תסורפ ידי ךותל בחת הביבסב שיא ןיא יכ ותוארבו ינמרג ילא

 .הפי םגו בל תבוט הרוחב וז התיה ,יקסדורגבונ הקייח םשב הרענ יתרכה לט'זב

 הרוחב הבהאתה ,דגנמ ונל םייולת ויה ונייחו הניפ לכמ ונילא ץיצה תומהש יפ לע ףא

 רככ יצח .םחל רככ יצח הנממ דימת יל איבמ היה דחי יתא דבעש ה'למלש היחא .יב וז

 לכל היתקלח ךא ,תחא תבב רמגל יתלוכי הלוכ רככה תא .יל תנתונ ימא םג התיה םחל

 ידכ ןמיס יל השוע יתייה רככה ןמ םחל תסורפ יתכתח רשאכ םעפ לכב .עובשה תומי

 היהי רשפאש ילבמ םחלהמ וכתחש הלאכ םיחמומ ואצמנ ,לבא .ימחלב עגי אל והשמש

 ונלחתה .החפשמ ומכ ונייהו דחא רדחב םיאציליבה לכ ,ונרג הנלייובונב .ךכב ןיחבהל

 םכשה ועידוה םה .ונתוא הדיחפה םינמרגה לש תמדקומה םתרהזא לבא החירב ןנכתל

 הנלייובונבש יל עדונ ןמז ותוא .דימ ותחפשמ לסוחת הנחמהמ חרבל והשמ זעי םאש ברעו

 ומירחה םינמרגהש ,ןבומכ .הנחמל ץוחמ רגו ,תחקרמ תיב לעב אוהו ימא לש דוד ןב יל שי

 ומאו ותשא ויה ותא דחי .םש רוגלו ,וב דבועל ול ושרה לבא ,ולש תחקרמה-תיב תא
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 ונכלה דחא ןושאר םויב .לכא תצק םיאיבמו ינרקבל םיאב ויה םה תובורק םיתעל .הנקזה

 התכב התיבה יאובב .תיבהמ לכא תחקלו םידגב ףילחהל ידכ לט'זל .ס.ס שיא לש ויוילב

 ץיבונאמיש השמ תא ,(סקטיא) יקסבוכזרא לרב תא םינמרגה וגרה ןכ ינפל םוי .דאמ ימא

 .(סעיש) ס'הנח הנוי תאו

 תב התדכנשכ .הנחמל רוזחל ידכ וטיגה רעש די לע ונפסאתה ברע תונפל

 התכב ,יל הקשנ ימא .יקסבוליש ה'לחר המעו יתוא תוולל ימא האצי ,הדיל םישדח 8

 הפיסוה ,לדתשה, .וגרהי ונלכ תאו ,אבו ברק ונצקש השיגרמ איה יכ יל הרמא שחלבו

 יתקשנ ןכ ,הנורחא הקישנ ימאל יתקשנ ,ונינש וניכב התע ."םהידימ טלמהל ,יל הרמאו

 ,תינרוחא בוש יתלכתסה וטיגה רעש תא ונבזעש ינפל .ונדרפנו ,ה'לחר יתוחא תבל

 הרמאש םירבדב תעה לכ יתרהרה הנלייובונל ךרדב .יתקלתסהו יבורקבו ימאב יתטבה

 ."םהידימ טלמהל לדתשה, ,"ונלכ תא וגרהי, ,"ברקתמ ונצק, : ינזאב ולצלצ םה .ימא יל

 ךשמב .ברקתמ ונפוס יכ התאר ,לבסל העדיש ימא ,ונל הרוסמו הבוט הכ התיהש ימא

 ...ללכ ונדרפנ אל וליאכו ,יניע דגנל ה לחר תאו יתוחא תב תא ,ימא תא יתיאר ךרדה לכ

 לע ועסונב ונתוא הווילש .ס.סה שיא לש תפרוטמה ותקעצמ יתררועתהש דע ךשמנ הז ךכ

 .הנלייובונב הדובעה הנחמל הרזח ונסינכהו ,ועונפוא

 ויה -- הבקסומ תא ,דרגנילטס תא ונשבכ, .ס.סה לש םימויאה תחת דובעל ונכשמה

 "םידוהיה לכ תא םג לסחנו -- ונב םירגתמ םה

 תומל ימו םייחל ימ היצקלסה

 םידמב יבטאל לייח ינפל יתיארו יניע תא יתחתפ .תלדב תוקיפד ינוריעה דחא רקוב

 יתרמאו ןינעה המ יתספת אל הליחת ."שבלתהל רהמ, :קעוצ ,ןועט הבור םע ,םייברק

 רצחל ינא אצוי הנהו .הז רובע "םלשנ םלש;ו הדובעל םוקל ונרחא יאדובש םירבחל

 ,דחא ידוהי .תודבכ תונוכמו .ס.ס ישנא םביבסו ץוחב םידמוע הנחמה ידוהי לכש האורו

 רדסל וליחתה הלק העש רבעכ .דליכ הכבו הנטקה ותבמ דרפנ ,יקסנמ םשב ,יאלט'ז

 .תדכולמ החירב לע ונרבדו והער דיל שיא דחי ונבציתה םיאצילבה ונחנא .תורושב ונתוא

 יתארק ,העיסנ ידכ ךות .תונוכמה לע ונעטוהו ונתושרל דמעש ןמזה תא ונלצינ אל ךא

 וגרהי ךכ ןיב ירה ,ץעה ילוב ןיב רתתסהלו ץפקל רשפא ןאכ ,ואוב ,הרבח, : ירבחל

 ..."ונוגרהי אל ילוא, -- ירבדל הבושת האב -- "טעמ דוע, ."ונתוא

 ,הציר תעשב יתוא וגרהיש יתיצר .רובל סנכהלמ יתדחפ ,ךפהל ,רוביג יתייה אל

 םוקמל ונעגה .חבטל ןאצכ ונתוא םיליבומש ךיא תוארל אלו בגב רודכ לבקל יתפדעה

 יכ יתנחבה .תוינוכמה ןמ תדרל ונילע םיוצמ רבכו וניניב םישחלתמ ןיידע ונא .םייוסמ

 דועש םיחוטב ונייה .הזל הז םידומצ ונבכש .ירי ידומלב םילייח םינמאתמ וב חטש והז

 .ונילעמ ואצמנ ונביבס רשא םיחצורהו הטמל ונבכש ...ונייח רדס לסחו הדוקפה ןתנת טעמ

 יקחשמ,ה לכ לע חצנמה ."הגצה,ב תוזחל ידכ ואב םהמ קלחש ונבהו ,םינמרג הברה םש ויה
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 לש ותב םע "רקנוב,המ יתאצי .הרזח אלו טלקמ שפחל האצי הקנייש יתב .יתשא תא

 ךרדבו ץרובדל ונכלה .אקשש ביל-דוד ןב והילאו ליט'זמ תורוחב 2 ,הלעב ,הרומה רתלא

 .."ןילטס ישנא םיכלוה הנה; ונילע ועיבצה רפכה ישנא .רפכל ונסנכנ

 התייהש הקנייש יתבמ קתפ יל רסמ אוהו קודולו'זמ ץיבונכש לואש תא יתשגפ ץרובדב

 250-כ ועיגה (1942) ב"שת הנשה-שאר ינפל .רעיל ונכלהו שיא 30 ונפסאתה .רעיב רבכ

 םהילע ולפנתה םינזיטרפה .וניהש וב רעיה דיל ורפחתהו םיצבופטסיג 50-כו םיניארקוא

 .םקשנ תא ונחקלו ונגרה רתיה תא .חורבל קיפסה םהמ ןטק קלח קרש ךכ ,ימואתפ ןפואב

 ,םימי 4 לש ברק םתיא ונלהינו םיינמרג םילייח יפלא ונילע ולפנתה 10.12.1942-ב

 תורעיל ונחרב שיא םיעבשכ .חטשהמ תגסל ונילעש ,םינזיטרפה דקפממ הדוקפ האבש דע

 .יתא היה דחא אל ףא יתחפשמ לכמ לבא ,יקובילאנ

 תא .תירפכ הצעומ שאר ונגרה ןכו "ץיבופטסיג, ונשפת טשקאב הרייעה דיל

 הרייעה לע תויולפנתה ונכרע םיימעפ .גרוהל ותוא ואיצוה ךכ רחאו ורקח "ץיבופטסיג ,ה

 רפכה לע תולפנתה ונכרע .םיינמרג םיללח ליפהל ונחלצה אלו הנ/צדולומ דיל קודורוה

 .ללש ונחקלו רפכה תא ונפרש ,שיא 25 ונגרה םש ,הנידור

 רעיה תא בוזעל הדוקפ ונלביק .ונילע תולפנתה בוש התיה 1943 סרמ שדוח ףוסב

 ונרזחו םימי עובשכ ונבבותסה םש ,קדורגובונ דילש תורעיל ונרבע .רחא םוקמל רובעלו

 .קסנ'ציבויל לש תורעיל

 ותרזעבו דחא קנט רעיב ונל היה .םינמרגה ונילע ולפנתה בוש 1943 טסוגוא שדוחב

 ונבשיתה קר .םינולס ריעה ביבס תורעיל ונסנכנו ארא'צש רהנה תא ונרבע .דמעמ ונקזחה

 ונעגהו םוקמהמ ונקלתסה .הלעמלמ ונתוא םליצו רויס-ןוריווא עיגה עתפל ,תצק חונל

 .וחרב רתיהו םהמ השימח ונגרה ,הרטשמה םע ברק ונל היה םש ,ץיבונרב דיל הריעל

 .קסנ'ציבויל תורעיל בוש רצק ןמז ירחא ונרזח םשמ

 לכ תא בטיה וריכהש ,םינבלה םינלופה ונב ומחלנ יכ ,דאמ השק בצמה היה 1944-ב

 ןתנ ונלש דקפמה .לכוא ונל גישהל ,םירפכל תאצל לכונ אלש ונילע ורמשו הביבסה

 ןמינה תא ונרבעשכ ךא .לכוא םשמ איבהלו קודול'ז ןוויכל רובעל תוגולפ שולשל הדוקפ

 םינלופה לומ הירי-תונוכמ ונלעפה .תויריב םינבלה םינלופה ונתוא ולביק ,הבולרוא דיל

 בוטכ וב תושעלו ךומסה רפכה לע טלתשהל הדוקפ ונלביק .םיבורב קר םידייוצמ ויהש

 ורתתסהש ,םידוהי 40-כ םינמרגה ידיל ןכל םדוק ורסמ הזה רפכה ישנא .וניניעב

 ..וישכע ונמקנ הזה השעמה דעב .הביבסב

 תוברקב .בוסאלוו לרנגה אבצמ םיקזוק לש הדיחי רוצמ ונילע המש 1944 ינויב

 ילויב 14-ה דע םיקזוקה םע ונמחל .םידוהי רכינ קלח םהמ ,םינזיטרפ הברה וגרהנ םתיא

 .ונתוא וררחישו םודאה-אבצה תודיחי ונלש הביבסל ואב זא ,4
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 -תיב דיל ונרג ,ריעז רחסמב קסע יבא) לגייפו קחצי-םייח ירוהל הצילבב יתדלונ

 .(רפסה-תיבו תסנכה

 םיתבה לכ תאו ונתיב תא ותיצה םה ,הצילבל וסנכנ םינמרגהו המחלמה הצרפשכ

 םינלופה דצמ תויולפנתה ויה םוי לכ .הפואה ןימרק המלש ידוד לצא רוגל ונרבע .הביבסב

 לא ואבוהו ופטחנש הלא ןיב היה יבא .תושק ונלבסו ,םינמרגה םע דחי ,הרייעה-יבשות

 ,םינמרג תורוש יתש ןיב רובעל םוחירכה םש ,תילותקה היסנכה דיל טרופסה-שרגמ

 .התיבה יבא רזח סנב קר .חצר-תוכמ וציברהו םהידיב תולא וקיזחהש

 שטעראפ רפכל םתוא וליבוה ,םירבג רפסמ םינמרגה וספת ,הז ירחא הרצק הפוקת

 .םש ולביקש תוכמה תמחמ םריכהל היה השק התיבה ורזחשכ .םד בוזל דע םתוא וניעו

 ןוויכ ,םיטסינומוקל ובשחנש (ינא םג םהיניב) םישנא לש המישר התיה םינמרגל

 תיטסינומוקכ יתוא ואר ,םיסורה לצא הדיקפ םדוק יתויהב .םיסורה לצא םדוק ודבעש

 התיבה וסנכנ אל ,ילזמל .רצחבו גגה לע תיבב ירחא ושפיח ,ס"היבל ירבח ,"םיצגש,הו

 .קדורגובונל יתחרבו הצילבב ראשיהל יתדחפ זאמ .םדימ יתלצנ הככו ,ינשפחל

 וילע וויצ כ"חא ,בלצ תרוצב ושאר תורעש תא וזזג םינמרגה .יבאב וללעתה בוש

 ותוא ולעה זא ,םינמרגל ןרסמו םיציבה תא ףסא בר ץמאמ ירחא .םליבשב םיציב ףוסאל

 ומצעל רוב רופחל וילע וויצ םש ,ןמיינה י"ע הצביליסימ רפכל והוריבעהו וטוא לע

 ...וב זריו

 ונל עדונש דע ,הביבסה תורייע לכב והונשפיח ,וניבאל הרק המ ונעדי אל ינאו ימא

 יתינפ .ותפוג ןכיה ונעדי אל םלוא ,לארשי-רבקל ואיבהל וניצר .שפנ והוחצרש יוג יפמ

 ,םשל ונאב .הצביליסימל יתוא תוולל ינלופ דיקפ וחלש םשמ ,אדילב תואירבה-דרשמל

 םיאציליב ואצי המחלמה ירחא .ןומט אוה ןכיה ונעדי אלו םייוגה לכ וחרב המ םושמ ךא

 .לארשי-רבקל יבא תא ונאבהו ורבק תא וארה םייוגה זא ,הצביליסימל

 ימא הגרהנ םש ,ליט'ז וטיגל ינאו ימא ונאצי ,הצילב יבשות לש שוריגה ירחא

 ןימינב ידוד-ןב לא ץרובדל יתרבע ,ליט'זב וטיגה תא ולסיחש ירחא .הנושארה הטיחשב

 .רעיל יתטלמנ ינאו ץרובד תא םג ולסיח הז ירחא .יקסנילג

 כ"חא ,יקסלב היבוט לש ודוקיפב םיידוהיה םינזיטרפה לצא הרצק הפוקת יתייה

 כ"חא ,םימחול-אלה ןיב יתייה הלחתהב .םיאציליב יתשגפ םש ןמיינה תביבסל יתרבע

 יסור היה ונלש דקפמה .יכ'צ הבור יתגשיהש ירחא ,םימחול-םינזיטרפל יתפרטצה

 ינא םגש ינפמ ,ינבזעיש ויתשקיב .סופיטה ילוח ןיב דובעל יתוא חלש אוה ,ימשיטנא

24 



 215 םייסור םינזיטרפ ןיב הדומלגו הלוכש

 יתילח ןכא ,תייצל החרכומ יתייהו ילע דקפ אוה לבא ,סופיטה תלחמב קבדיהל הלולע

 .השק סופיטב

 ראשיהל ילע הוויצ יסורה דקפמה .ונדורג תוביבסל רובעל דודגה לע היה ןמז ותואב

 ארק הדוקפה תא .ותא חקל ינומכ תושלח תוירצונש תורמל ,ידמ השלח ינא יכ ,הנעטב

 הזש ,וינפל ינונחת וליעוה אל .חטשה ןמ ינאיצויש ידוהי רוחב לע הוויצו יאבצ רדסמב

 .תומחול-אלה תויאצילבה תוחפשמה לא בוש יתרבע הרירב תילדב .יליבשב חוטב תוומ

 .םינזיטרפל יתא יתאבהש ישיאה קשנה תא יל ריזחה אל ל"נה דקפמהש ,ןייצל ןאכ יאדכ

 .בוסלוו ישנא םע דחי ,רעיה לע םינמרגה לש לודגה רוצמה ליחתה הרצק הפוקת ירחא

 תולילב קר .ראווצ דע תוציבב ונבכש ,הנוזת רסוחמ ונלבס ,תומוקמ ונפלחה םעפ לכ

 רורחישה תוחוכ וברקתה ונלזמל .תועובש השישכ ךרעב ךשמנ הזה בצמה .החונמ ונל התיה

 .ונתוא וררחיש םהו םודאה אבצה לש

 יתדבעו הנש יצחכ םש ונייה .הפורש התיה הרייעה .הצילבל ונרזח רורחישה ירחא

 יתעסנ םשמ .אדילל רוגל ונרבעו םינבלה םינלופה ללגב ראשיהל ונדחפ .חמקה-תנחטב

 הנידמהשכ ,1948 תנשב לארשיל יתילע .םייתנש ךשמב םידלי-ןגב יתדבעו הירטסואל

 3 תיברע הנוכשב יתרגו יתנתחתה .הפיחל יתעגיה .תמייק הדבוע התיה רבכ תידוהיה

 .םשה-ךורב ,תרשואמו תרדוסמ ,ןנאש-הוונב הרג ינא וישכע .םינש

 ףסוי-תב הקנייש

 ררוצב ומחלש תוינזיטרפ יתש

 הצילבל קודולו'זמ םירזוח ונא

 היהו תויה .קודולו'זב ונררוגתה ,1941 ינויב ,היסורו הינמרג ןיב המחלמה ץורפב

 .םיצאנה שוביכ םע ונל הכחמש המ בטיה ונעדי .תוצצפהה דימ וליחתה ,הפועת-הדש םש

 דיל הדמעש תיאשמ לע ולע יתורבח בור .החרזמ חורבל וליחתה םישנאו הלהב המק

 וננחתה יתורבח .םש םידבועה יוניפל הדעונשו תיטסינומוקה הגלפמה ףינס לש ןינבה

 ךא ,יתעדב עגר יתלקש .םינמרגהמ טלמהל חילצנ ילוא ,ונתא יעסת ,יאוב -- :ינפב

 תאו ירוה תא בוזעא ךיא ,ימצע תא ליצהל ,דבל חורבל הלוכי ינניא :רהמ יתטלחה

 הרוכבה יתוחא (קסבטיו דיל ברקב לפנ אוה) םודאה אבצב היה רוכבה יחא ?ייתחפשמ לכ

 .תרגובה תבה לש לועה ץבר ילעו ,תיבב התיה אל איה םג
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 הלגע שכר יבא .הלא םישק םימיב יתחפשמל רוזעל השוחנ הטלחהב התיבה יתרזח

 ,ייברוקמו ותחפשמ תא יבא שגפשכ .יבא תחפשמ לכ התיה םש ,הצילב ןוויכל ונאציו סוסו

 קוביחב בשנש דוע םילשהל יתלוכי אל ידצמ ינא .היסורל ךישמהל הצר אל

 יתלגלגתה םייעובש .לגרב החרזמ וכלהש םישנא תצובקל יתפרטצה תרחמל .םיידי

 סוט םיכימנמ ויה םינמרגה-ינוריווא :ישאר לעמ תפחרמ תוומה תנכסשכ ,םיכרדב

 םוקמ לכבו םיבובז ומכ ולפנ םישנא ;םתחת תנמדזמ התיהש היח שפנ לכב םירויו

 לובגהמ קוחר אל .תוצצפהה שערו תופרש חיר ררש ריוואב ; םיגורה לש תופוגב ונלקתנ

 .ךישמהל םעט רבכ היה אלו םינמרגה םע הנושארה םעפב ונשגפנ ,ינלופ-יסורה ןשיה

 ילוכ ינאו תועוצפ ילגרשכ יתרזח .יתחפשמל ,הצילבל רוזחל אלא הרירבה יל הראשנ אל

 .בערמ החופנ

 לט'זב תרתחמה ינושאר םע

 הריו הרייעה ידבכנ תא ףסא הנושארל ,תוינחצרה ויתולועפב ביואה ליחתה הצילבב

 יתש ןיב רובעל םוצליאו םירבגה תא ופסא כ"חא .(םייח םדועב ורבקנ םהמ םיבר) םהב

 םינמרגהו ,הכומסה רדגהמ ורקעש ,םישרקו םיבור ,תולקמ םהידיבשכ ,םינמרג תורוש

 רורב תוארל יתלוכיו ונרג וב תיבל בורק השחרתה העווזה .(םש היה יבא םג) .םהב וכיה

 לכמ וילע םיכמ םיחצורהשכ ,תורושה יתש ןיב ץר יבא תא יתיאר .ןולחה ךרד לכה תא

 .ויתורעש וניבלה הלא םירופס םיעגרבו עוצפ תיבה ןוויכל ץר אוה .דצ

 רובעלו הצילב תא בוזעל םידוהיה לכ לעש ,םינמרגה םעטמ הדוקפה האצי רשאכ

 .הצילב ידוהי בור םע דחי לט'זל ונא ונרבע ,תוכומסה תורייעל

 םוי-םוי ,דאמ וקיצה תופיפצהו רוקה ,בערה -- רתוי לודג לבסה היה לט'זב

 רבכו תורעיה ןוויכב םעפ-ידמ יתלכתסה הדובעה ןמזבו םישיבכב הדובעל ונתוא וחקל

 םירענ דוע םע וחקל ריעצה יחא תא .תורעיל החירב לע הבשחמה יבלב הררועתה זא

 עשפמ םיפח םישנא לע וטיגב דייצה .ורזח אל םהו הינלייובונב תבכרה-תנחתב הדובעל

 לכו ירוה םעו ןטקה יחא םע יתראשנ .םלכ תא ולסחי בורקבש תועומש וצופנ ,ךשמנ

 .םיררוצה ינפמ טלמאו םוי אובי ןכאש יבלב יתיווק ןמזה

 רתלא ןיד-ךרועה דמע השארב ,לט'ז וטיגב תרתחמה הנגראתה רבכ ןמז ותואב

 רפסמ קר ונרכה .דואמ ידוס היה לכה וב ןוגריאל ונפרטצה היסח יתרבחו ינא .יקצרובד

 תולילה בור .תוומה לצב םתואלמל ךירצ היהש םידיקפת ולא-יא ונילע וליטהש ,םירוחב

 .ךרדל דימת םינכומ "הנושאר הרזע, לש ונילימרתשכ ,התיבב היסח םע דחיב יתנשי

 המכ דוע םע יחא הנב הז רונתל תחתמ ,לודג היפאדרונת םע היפאמ התיה הזה תיבב

 ."רקנוב, םידוהי

 תינכותה .תורעיב םייסורה םינזיטרפה םע רשק רבכ שי וטיגב ןוגריאלש ונעדי
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 ךות .ןמז ותואבו ופטסיגה ןינב תא ץוחבמ םינזיטרפה ופיקתי םימיה דחאבש ,התיה

 קשנה טעמ םע הצוחה ךרד םהל סלפל וטיגב םירוחבה וחילצי ,רצוותש המוהמה

 ,םינמרגל תינכותה תא הליגו םיסורה דחא ונב דגב ונלזמ עורל .הרעיה עיגהלו .םתושרבש

 .1942 טסוגוא לש הטיחשב וליחתהש

 לצא יתנל .םכשה רקובב וליחתה תויריה ,וטיגהמ חורבל ונחלצה אל היסחו ינא

 םאיבהלו יתחפשמ תא ליצהל ידכ התיבה שיח יתצר ,תויריה לוק תא יעמשבו היסח

 ןכיה עדי אל אוהו יבא תא קר יתאצמ התיבה יתעגהשכו ילעמ ופע םירודכה .רקנוב .ל

 .היסח לש התיבב רשא "רקנוב,ל רהמ ונצרו יבא תא יתחקל .יחאו ימא

 "רקנוב ,,ה ךותב

 מהיתונבו הרש-הייח ותשא ,קיזייא ןב ריאמ : םהיניב ,שיא 36 "רקנוב ,ב םש ויה

 .דועו ,והילא םנבו הקבר ותשא ,ץיבלשוק לדיי ,התחפשמו קי'צנרב הנכיו ;הבילו הקבר

 .זוזל ונדחפו ינשה לע דחא טעמכ ונבשי ,םישנא הברה ךכ לכ ליכיש ידמ ןטק היה רובה

 םעפ ידמ .ונישוח תא תולבלבמ ויה הלעמלמ ונילא ועיגהש תויריהו תוקעצה לוק

 לש תואירק םג ונעמש .םידוהי ושפיחש ,םינמרגה לש םידבכ םידעצ לש שער ונעמש

 ..םכתבוטל הז ,םכל ארקי אל רבד םוש ,םיאובחמהמ ואצ םידוהי :"טרדנוי,ה ישנא

 ןמזה לכ .קנחהל וליחתה םירגובמה ,םימו ריווא רסוחמ לובסל ונלחתה ינשה םויב

 ,רבד לש ושוריפ ,"רקנוב,ה די לע רוזחו ךולה םידעצ םיעמושש ,םיחוטב םלוכ ויה

 אל ,הטיחשל דחא דחא ונתוא איצוהל וליחתי טעמ דוע .חרבנ לבל ונתוא םירמוש

 .םיחצורה לש םהידיב היח לופיל -- הזכ תוומ םע יתמלשה אל לבא ,תוומהמ יתדחפ

 .יל תפכיא היה אל וגב רודכ לבקל ,חורבל ,ץורל

 לכ ,הפמ תאצל יתטלחהו םיקנחנ לש תונורגמ תוחנא יתעמש .ישילשה הלילה עיגה

 יתא המיכסה ףכית איה .תינכותה לע היסח םע שחלתהל יתלחתה .םייחב םלוכ דוע

 -- הפמ תואצוי ונא .שחלב תולוק ונעמש -- !ןאל ,ןאל .חתפה ןוויכל לוחזל ונלחתהו

 לש תודגנתהה .חורבלו ךרד שפחל ךירצ ,הזה רובב תומלו קנחהל םעט ןיא -- ונינע

 וליפאש ,םישנאה תא ענכשל יתיסנ .תיבה דיל רמשמ שיש ודחפש םושמ התיה םלוכ

 יתפסוה תאז לכב .קירל ויה ירבד ךא ,םלועל דוגבא אל םייח ספתא םאו רמשמ ונשי םא

 ידגב תא וערק םה .,חוכב יתאיצי תא ינממ עונמל וצר םידחא .חתפה רבעל לוחזל

 יבלל בורק ןתוא יתקזחהו יל הראשנש הדיחיה תרכזמה ,יתחפשמ תונומת .יתורעשו

 המא הבשי לאוגה חתפה דיל .םדקתהל יתכשמה לכה תורמל .ורזפתהו ולפנ ,הפטעמב

 עגרב היתונותשע תא הדביא אל ,תיחקפו בל-תבוט ,וז השא .קי'צנרב הנכיו היסח לש

 .תאצל ךל רוזעא .יאוב -- :יל השחל ,הילא ברקתמ ישאר תא התארשכ הז יטירק

 ."רקנוב,המ יתאצי התרזעבו
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 יתיסנ ,הצוחה הליבומה תלדל דע יתלחזו ילגר לע םוקל חוכ יל היה אל יתאצב

 ףא התיה אל הביבסב ,ילזמל .םיקחרמל דהדה חפה לש שערה ,חפ לע יתלפנ לבא ,םוקל

 תצק יתששואתה .הלילה תממדב עמשנ ךומסה לחנב םימרוזה םימה לילצ קר ,היח שפנ

 .םינפב םישנאל םימ שיגהל ,התיה ישארב הצצש הנושארה הבשחמהו חצה ריוואב

 יתלדתשהו םימ יתאבה .לחנה ןוויכל בוש יתלחזו והשמ יתאצמ ,םילכ שפחל יתלחתה

 רוחהמ חורבלו תאצל םלוכ לעו תיבה דיל אצמנ וניא רמשמ םושש ,םלוכ תא ענכשל

 .השלוח ךותמ זוזל חוכ םהל היה אלש ויה םגו ,ונימאה אלו וססהש ויה לבא .הזה קינחמה

 לש היחא .תיבב ונאצמש ןוזמ תויראש ןכו םימ שיגהל דחי ונכשמהו ילא הפרטצה היסח

 םוי ראשהל ונל עיצה ןמחנ .םה םג ואצי -- ןושרג הסיגו הקדרפ התוחא ,ןמחנ ,היסח

 דועש החפשמה-ינב רתי םע דחי תאצל תרחמלו םיתבה דחאב רתתסהל ,וטיגב ףסונ

 היה אלו דואמ שלח היה אוה ,ראשנ םג יבא יכ ,םהילא יתפרטצה ."רקנוב,ב וראשנ

 הזבו הליל ותואב וטיגה ןמ וחרב םישנאה בור ,ךכ-רחא ונל עדונש יפכ .תאצל חוכ ול

 .וירחאלש

 הרעיה החירבה

 .וניעט לבא ,ושפחי אל םינמרגה ,וטיגל ץוחמ ונרתתסה וב תיבבש ,םיחוטב ונייה

 -ינב רתי םע ונחלצה ,הלילה עיגהשכ :ונלצנ סנב קרו דחפו םוניהג לש םוי ונילע רבע

 .לט'זמ חורבל החפשמה

 .םייעובשכ הז םוקמב ונבשיו ("סעטסוק רעציפעשטאז;) ץיפ'צז רפכה דיל תורעיל ונעגה

 ידימ רתתסהל חוטב םוקמ היה אל .דימתמ דחפב ונייח הזל ףסונו אמצו בער ונלבס

 ךכ ראשהל וניצר אל ינאו היסח .ידוהי שאר לכ דעב םיסרפ לע וזירכה םה ,םינמרגה

 .םינמרגב קשנב םוקנלו םינזיטרפל ףרטצהל התיה ונתרטמ יכ ,רעיב םיחישה ןיב

 ףלח ,רבעש ונייה תוחוטב .ךרדל תאצל ונטלחה םייברעה-ןיב תעשב םימיה דחאב

 ,ונעמש יכ ,הדור-היאקסרובאי ןוויכל ךלנש ,וננכית .םידוהי םישפחמ אל רבכו םעזה

 ונקחרתה קר ךא .ןוויכה תא דבאל אלש ןאמיינה םע ונכלה .םינזיטרפ םיזכרתמ םשש

 ,םייסורולאיב םירטוש הלא ויה ,ונירחא םיפדורש וניארו תוקעצ ונעמש ,רעיהמ רטמ 20"ב

 הרזח ץורל ונלחתה ,רטמ 500-כ ונתאמ םיקוחר ויה םה .םינמרגה םע הלועפ-יפתשמ

 יתלפנ ,רעיל דע ונעגה ישוקב .יתוא םיבזוע יתוחוכו תולשוכ ילגרש ,יתשגרה ךא רעיל

 יתלביק .ילא םיברקתמה םיחצורה תא תוארל אל ידכ ,ליעמב ישאר תא יתיסכ ,חיש תחת

 וברקתה םהשכ ,תופלעתהל הבורק ,תטלחומ תוחוכ תסיפאב יתשח .זוזל יתלוכי אלו םלה

 ץורל וכישמהו יב ושיגרה אל סנב .םד תואמצו תוינחצר תוקעצב ידי לע שממ ורבעו

 .רעיה ךות לא

 םהשכ ,המומה יתבכש ,ךישחהל רבכ ליחתה רעיהמ ורזחשכו ונירחא ושפיח בר ןמז
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 ביבסמו ,ירמגל ךישחה רשאכ .יב שיגרהל ילב תויארפה םהיתוקעצב ידי לע ורבע בוש

 לש הלוק תא יתעמש םואתפו רעיה ךותל יתסנכנו יתמק ,זוע יתרזא ,טקש ררתשה

 ..החמש בורמ רמ יכבב ונחפיתהו התוער לע תחא ונלפנ .יל תארוקה היסח

 ונייה .רעיה ךותב רשא ךרדב ונכלה םעפהו תכללו ךישמהל ונטלחה ,ונשאיתה אל

 ונידיב הלעי ילוא ,וילא ברקתהל וניסנ ןושארה תיבה תא וניארשכו תושלחו תופייע

 חתפש ,רכיאה ךא .הדור-היאקסרובאיל הליבומה ךרדה לע לואשלו לכוא תצק וב גישהל

 ונטלחה .וניפכב ונישפנ דוע לכ חורבל ונחלצה ישוקבו ןזרגב ונילע םייא ,תלדה תא ונל

 ,םיכרדב ונלגלגתה םיבר םימי .דבל ונכרד תא שפחלו םירכיא-יתבל רתוי רוסל אל

 םויב ,תולילב קרו ךא ונכלה .תורעיב ונאצמש םיחמצמ קר ונמייקתה ,תופייעו תובער

 הינשהו תמדרנ תחא התיה ,תוחנ ונייהשכ .םיחישל תחתמ ,רעיה יקמועב ונרתתסה

 .תרמוש

 םינזיטרפה הנחמש ,ונל ורפיס םהו ,לט'זמ וחרבש ,םידוהי ינשב ונשגפ םימיה דחאב

 ,ונגראתה וטיגהמ חורבל וחילצה רשא םיבר םיריעצש ,ורמא םה .םוקמ תברקב אצמנ

 הז םגו התוא םילבקמ קשנ גישהל החילצמ הרוחבשכ קר ;םילבקמ םניא םה תונב ךא

 .ישוקב

 לט'זמ דחא רוחב ונשגפ םוי ותואב .ונתוא הבזע אל הווקתה ךא ,ונל היה אל קשנ

 ונל רפיס אוה .םינזיטרפה הנחמל ךייתשה אוהו (םיריימ היה ומש) ףתכה לע הבור סע

 .םולש-תשירד םהל רוסמל ונממ ונשקיבו ,וטיגב דוע םונרכהש :םינזיטרפהמ םידחא לע

 ,ןכאו .ךכל תויוארכ לבקתהל וניצר ,ונתוא ולבקיש ןנחתהל הנחמל דבל תכלל וניצר אל

 ,וניבה הארנכ -- םהידיב םח קרמ ילד םע וטיגהמ ונירבח ואב ,תועש רפסמ רובעכ

 .לכוא תצק הז ונירובע הנושארה הרזעהש

 אלש הלאכ ויה םינזיטרפה ןיב יכ ,םיישקב ונלקתנ בוש הפו הנחמל םתא ונכלה
 קיפסמו קשנב לודג רוסחמ םהל היה) קשנ ילב ונתלבקל ודגנתה םהו םדוקמ ונתוא וריכה

 -תובורק םהל םגש ,ונעט ונתוא וריכה אלש םירוחבהמ הלא .(הנחמה יתורישב תורוחב
 המייקתנ ברע ותואב .הנחמל ןאיבהל םינינועמ םהו ,תורעיב תורתתסמו ולצינש ,החפשמ

 ונייה .םינזיטרפה הנחמל ונתוא לבקל עיבצה בורהו ,העבצה הכרענ ,תיללכ הפיסא

 .ונתרטמ תא ונגשה ףוס-ףוסש תורשואמ

 םינזיטרפה הנחמב

 ונלשיב ,םיתורישב ונדבע הלחתהב .לט'זמ יקסנילפק שריה זא היה הנחמה דקפמ

 םח לישבת לע תרמושו הרודמה דיל םימלש תוליל תבשוי יתייה םעפ אל .ונסבכו

 היסחו ינא ונלביק ךכירחא .םינמרגה דגנ הלבח-יעצבממ רוזחל ויה םיכירצש ,םירבחל

 םיבורה תא ונתיאמ םיחקול ויה הרימשה רמג ירחא ךא ,הנחמה לע רומשל ידכ ,םיבור

 .הרזחב
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 קשנ הברה גשוהו הנחמה לדג ןכא ,ונל קר ךייש היהיש ,קשנ לבקנ וב םויל וניפיצ

 םייסור םינזיטרפ דודג םג היה (הקנא'צפיל) רעי ותואב .הביבסב םירכיאה לצא אצמנש

 :םיפוליח םהמע םישוע ונייה .ונל ורזע םהו (הלוק דקפמה ,"דאירטא יקסנלרוא;)

 םיצאנה םע הלועפ-יפתשמ ויהש םירכיאהמ םיסוס םנעמל םיגישמ ויה ונלש םירוחבה

 םירוחבל םינתונ ויה םיסורה םינזיטרפהו (לכה תא תחקל היה רתומ הלא םירכיאמ)

 .קשנ ונלש

 (ףסוי-תב הקנייש) "הינוס תינזיטרפה,

 הרזע,ב ונדיקפתל ףסונב םהב שמתשהל ,םיבור היסחו ינא ונלביק ףוס-ףוס

 תבכרה-יספ ץוציפ ,םיספהמ תובכר תדרוה :שממ תולועפב ףתתשהל ונלחתה ."הנושאר

 םרג הזו ,וללה תולועפה ןמזב תונברקב ונירבח ומליש םעפ אל .תורחא תויברק תולועפו

 תוכזל וניצר ונלוכו םיטעמ ונראשנ .דואמ ונל רקי היה רבח לכ יכ ,בל-באכו לבס ונל

 םיזכרמ םינמרגה ויה תובורק םיתיעל .םינמרגה:םיחצורה תלפמ תא וניניע-ומב תוארל

 םירקמ םג ויה) םירקי תונברקב ונמליש זא םגו תורעיה לע רוצמ םימשו םירכינ תוחוכ

 .(ריוואהמ ונתוא וציצפהש

 רבדב הדוקפ םתא ואיבה םהו ףרועהמ םייסור םינחנצ ונילא ועיגה 1943 תנשב

 ."קסיידראבגונסארק, הגולפב טלקהל לפנ ילרוגב .תויסורה תוגולפב םידוהיה גוזימ

 םע תובכר 3 דירוהל ונחלצה ,םיספהמ תובכר דירוהל שיא 12 ונאצי תחא םעפ
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 דקפימה תעב ,תרחמל .הנחמל םימלשו םיאירב ונרזחו ,םיבר םינמרגו יתמחלמ דויצ

 םכשה לע החיפט יל ןתנ ,ילא שגינ ,הצובקה לכ תא חבשל דקפמה ןייצ ,רקובה תועשב

 יתוחוכב יתחלצהש לע יבל תא הפיצה הלודג החמש *! םוחלל ךירצ הככ ,ןטק לייח, : רמאו

 .ךופשה יתחפשמ םד לע םיחצורב םוקנל םילדה

 הירמרדנ'זה לע הפקתהה :ןוגכ ,תובושח הלבח-תולועפ הברהב הפתתשה היסח םג

 הנחמל זא ורזח םירבחה .הריעה לכ לש רצק שוביכבו החלצהב הרבעש .קודולו'זב

 .בר יאבצ ללש לפנ ונידיבו שפנב תודיבא הברה ולבס םינמרגה :ןוחצנהמ םירוכיש

 רשאכ ,תושדחה תא ונעמש םוי לכו ףרועה םע דימתמ רשק ונל היה 1943 תנשב

 םירוזאה לכמ וגוסנ םינמרגהו תיזח לא תיזחמ דגנ-תפקתהב ליחתה םודאה-אבצה

 -אבצה ילייח םע םינפ-לא-םינפ ונשגפנו תורעיהמ ונאצי ,רורחשה םוי אב .םישובכה

 אל םלועל .ישפנב העוצפו תיזיפ הניחבמ השושת ךא הישפוח ימצע יתשגרה .םודאה

 ימא לע :הסרהנש יתחפשמ לע באכבו רעצב ורוקמש ,יבלבו ישפנב ,הזה עצפה דילגי

 לפנש ןבואר יחא לע ,וחצרה םוקמ יל עודי אלש הקייש יחא לע ,לט'ז וטיגב החצרנש

 .םודאה-אבצה תורושב המחלמב

 דוד יחאש ,ךכב ןכו ,הלצינ םירמ יתוחאש ,הדבועב יתחפשמ האצמ אתרופ המחנ

 .יצאנה ררוצב םיידוהיה םינזיטרפה תמחלמל ונקלח תא ונמרת -- יכונאו יבא ,ל"ז

 ל ו
 ו

 ץיבורדיצ תויחאה ץיבורדיצ לגייפ



 (ןירפלה) ץיבורברג האל

 ? םייונב ךיא ועדתה וטיגב םיתבה

 םייוניע רשבמ ,םידוהי תומצעמ

 םיעבקנ תונולח שואיה יניעמ

 .םיעצפה יחתפב םיבצנ תותלדו

 חורב םיבולצ תונולחה ךותב

 חוריק םנקזש םירשכ םידוהי

 ונוחרס לבהב םדאה הז הלע

 .ונוחצנ בור לע םייוגב רשבל

 דחפמ וקמטצנו ונטקש םישנ

 דחי םג ןנוגיו ןתעמד הלדג

 הכישח ןרקב תובולע תובשוי

 .הכיאב ןנוקלו העמדב לגלגל

 םיבער םירבכעכ םיציצמ םידלי

 םיבאכו המיאב ,בערב םיחפנתמ

 םחל-תפ לע וננחתי תוומה שחלב

 .םחרמ םחיגי םירורא םירוריפ
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 וטיגה ריש

 ? םירודג ךיא ועדתה תוומה תורצח

 םירוסי יבצעמ ,םדה ידיגמ

 םידומעה וקצוה תובבלה יחתרמ

 .םידוהי ועלקנ םב ףתכ-לא ףתכו

 םירגפ ישאר לע טיעה דרי

 םירשנ ופרט תושודק תולבנב

 תחנב וכרבו ועבשו ולכא

 .תחשמ םידש וניכהש החורא לע

 םדמעמב םיעוקת תובוחרה ךותב

 םדיב סרק-בלצ ,םירוחש םירברב

 רבק-ילא םידוהי תוכולהת ןווכל

 .רבדה-יכומו בערה-יזמ

 ברעמב חרזת יכ םתעדיה ,שמשו

 ברח הרוא םג יכ הרהמב הבכתו

 תוומה רהוז םש ,הליל אלו םוי אל

 .תוומלצ תטלעב הכישחה ריאת םש



 (הפי) ןודרוג הבב

 תחש-תמירעב ימצע סע

 תנייועה ,תימוקמה היסולכואה .הלעפ רבכ תיצאנה הדמשהה תנוכמ .1942 תנש

 דימשהל תיצאנה תצלפמל ורזע ןכלו ,םשוכרב תוכזל ידכ םהמ רטפהל הלדתשה ,םידוהיל

 .ופאטסגל םתריסמו םתפיטח י"ע ,םהינרפצמ חורבל וחילצהש םידוהיה ןמ הלא תא

 וראשנ תאז לכ תורמל .אבחתהל םידוהיל רזוע היהש ימ לכ גרוהל םיאיצומ ויה םינמרגה

 וקשמיש רדנסכלא היה םהמ דחא .םהב ראשנ ןיידע םיקולא םלצש םיטעמ םישנא םג

 .ץרובדב הדובעה-הנחממ יתחרבש רחאל ותיבל ינלבקש

 תחש תמירעב ,יהשלכ הרומת אללו םתחפשמ ןוכיס ךות ,ינואיבחה ותשאו רדנסכלא

 ...דבל ימצע םע -- הדיחי ןמזה לכו םישדח השלשכ יתבכש תחשה תמירעב .םרצחבש

 ידכ שחלב תרבדמ יתייהו חחושל ימ םע יל היה אל יאובחמב יתבשי הב הפוקתב

 הרייעה לש התומד יניעב הלוע התיה ,הלא םיבוצע םיעגרב .םדא-תפש חוכשל אל

 קיחב יתודלי ילע הרבע םש ןמיינה לש רדהנה ופוח תא יניע דגנל יתיארו ,הצילב

 .םיצאנה ידיב כ"חא הדמשוה הלוככ הבורש ,יתחפשמ

 אי
 א

 קי

 (ןודרוג) לדיירפ ותשאו וקשש השמדןתנ ןודרוג הלרפ



 (הפי) ןודרוג הבב 2.4

 : תומותי יתש הלדיגו הלעבמ םישולשה תונשב הנמלאתה ןודרוג הלרפ החונמה ימא

 ךוניח ונל תתל םילדה היתוחוכב הצמאתה אמא .ל"ז לדיירפ הרוכבה יתוחא תאו יתוא

 ,הבל-ריחב םע 1933 תנשב יתוחא תא הנתיח אמא .לכה ונל קפסלו ונתוא לדגל הגאד ,בוט

 .הל'הרמ היה המשש תב ול הדלי איה .ועוצקמב טייח היהש וקשש השמ-ןתנ

 רתי םע ףרשנ ונתיב .הרייעה תא ותיצה ,1941 תנשב ,ונרוזאל םינמרגה תסינכ םע

 .םידוהיה יתב

 ונדבע םש ,ץרובדל הדובע-הנחמל וחקל יתוא .לט'זב רוגל ונרבעו הצילב תא ונבזע

 .תבכרה-יספל ןתלבוהו םינבא תותיסב השק

 הלעב ,יתוחא וליאו ,ימא הגרהנ (304.42) ב"שת רייא ג"יב לט'זב הנושארה הטיחשב

 וחרב הלילבו ואבחתנ םה הינשה הטיחשה תעב .הינשה הטיחשל דע ויח ,התבו

 .ץרובדב הדובעה-הנחמל ,ילא ופרטצה םימי המכ רחא .הרייעהמ

 םוקממ רשי יתחרב ינא .ץרובדב םידוהיה תא םינמרגה ולסיח ,1942 רבמצד ףוסב

 ךכ רחא םיימוי יכ יל עדונ םירכיא יפמ .םוקמב ואבחתה התחפשמו יתוחאו הדובעה

 םינמרג האלמ אשמ-תנוכמב ולקתנ ,ץרובדמ קחרה אל ,ךרדב ויהשכו םאובחממ וחרב

 .ךרדה םא לע םוגרה ףוסבלו םישק םייוניע םתוא וניע םה .םוספתש םינלופ םירטושו

 ה ל
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 ויחא-ינבו טשקאב בקעי 'ר



 סהרבא-ןב חרז

 (1944--1941) םקנו האוש תונש שולש

 ךיפנכ לע הכ ןיב

 ,הבוצעה ישפנ אנ-יאש

 םירעי-תועבג ,םיקורי תודש םתוא לא

 .םיערתשמ לוחכה ןמינה ףוח יבחרלש

 (םיובנטכיל ףסוי םוגרתב ,ץיבקצימ םדאל "שואידט -ןפ, ךותמ)

 קודורגובונל הצילב ךרד םינולסמ

 יתמייסו םינש יתדמל הב ריעה ,םינולסל הצילבמ רוקיבל יתעסנ 1941 ינויל 15 םויב

 לש תמסרופמה השחכהה תא וידרב ונעמש ךרדב .1940 תנשב ,ןוכיתה רפסה-תיב תא

 .תוצעומה-תירב םע םייחרזמה תולובגה ךרואל ינמרגה אבצה יזוכיר לע ס.ס.א.ט

 תודיחי לע ןודנול וידרמ ונעמש ברע לכבו ןימרק ר"ד ידוד לצא יתרג םינולסב

 :רמאו ידוד יל ארק ,ינויב 20 .תבש ברעב .תולובגל ושחוהש יצאנה אבצה לש תושדח

 ."המחלמ ץורפתש ינא דחפמ ,התיבה עס ,דאמ יניצר הארנ בצמה ,חרז;

 העשב ,(ינויב 22) תרחמל .ץיבונרב ןוויכל תבכרב ,הלילב תבשב םינולס תא יתאצי

 הדילל הכישמה יתעסנ הב תבכרה .הצילבל לגרב יתכשמהו ןמינ תנחתב יתדרי ,רקובב 9

 .(םיעוצפו םיגורה הברה ויה) יטיונימ תנחת דיל םיינמרג םיסוטמ י"ע תושק הצצפוהו

 יל רפיס אוה ,(סעקבייל עלערעב) יקסבוכ'זוא הלרב תא יתשגפ הצילבל יברקתהב

 תרבגומ העונת יתאצמ הצילבל יעיגהב ,ןכא .היסורל ושלפ םינמרגהשו המחלמ הזרכוהש

 .ערואמה לע וחחושו תוצובקב ודמע םישנא ,תובוחרב

 ידיקפתמ .תימוקמה סויגה תכשל תרזעל הרומכ יתוא וסייג ינויל 22-ה ברע תונפל

 ירכאל (תולגעו םיסוס) בכר-ילכ לש דחוימבו םישנא לש סויגה-יווצ תא ריבעהל היה
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 הדילב שגפמה םוקמל םעיגהב ךא .הדילב בצייתהל םיבייח םהש םהל ריבסהלו הביבסה

 .וחרבו ורזפתה םייחב וראשנש םיסוסהו יצאנה ריוואה-ליח ידי לע בכרה-ילכ וצצפוה

 .ונדורגמ הגוסנש םודאה אבצה לש הדיחי הרייעה ירוחאמ וניאר ,ינויב 24 ,'ג םויב

 םינמרגהו תויה ,הרייעה תא בוזעל ונל ץעיו םידוהי המכ דועלו יל ארק ,ידוהי ,דחא ןרס

 ,יקסבוכ'זוא בקעיו עבייל ,יקסבוקילז קחציו םייח :םהיניב ,שיא 10-כ ונפסאתה .םיברקתמ

 ונחקל .החרזמ תכלל ונטלחהו -- ץיבונועמש השמ ,יקסבונטר השמ ,קיצנרב םייח-והילא

 -ובונל ונכשמה םשמו ,לט'ז הרייעה ןוויכב ונאצי ברע ותואבו לכוא-יכרצמ תצק ונתיא

 .קדורגובונל ונעגה ךכו הינלאי

 ריעל ונעגהשכו קדורגובונב "הזאב,ה הצצפוה (םיירהצה-רחא יעיבר םוי) תרחמל

 תויה ,הפירשה םוקמל וצר םיטילפה ןמ הברה .הזכרמבש תבכרה-תנחת ןיידע הרעב

 ואלמו םינסחמל וברקתה םישנאה .ןובס רקיעב םינוש םיכרצמ ויה הביבסבש םינסחמבו

 .תואיצמה רקי תעה התואב היהש ,ןובסב םהילימרת תא

 יכ יתיאר .להקה לע תוירי ריטמהל לחהו םודאה אבצה לש רמשמ עיגה םייתניב

 בצקב דועצל ונלחתהו תוגוזב ונלש הצובקה תא יתרדיס ןכל ,חורבל ןאל ןיאו ונדכלנ

 וחלשנש םיסיוגמ ונא יכ יתינע ,"ונחנא ימ< ונלאשנו ונברקתהשכ .רמשמה תארקל יאבצ

 .ךרדל הדיצ ונל ונתנ ןכו ונתוא וליכאה ,ןיטקרסקל ונתוא ונימזה םילייחה .ץיבונרבל

 וניצר קדורגובונמ .תוצצפהה תונברק ,םינושארה םיגורהה תא וניאר קדורגובונב

 ונינפ ןכל ,םינמרגה ידי-לע רבכ הרגסנ ךרדהש ונל ורמא ךא ,ץיבונרב ןוויכל תכלל

 .ץילרק ןוויכל

 ..קסנימ דע ונעגה

 הללכש ,ונתרייע ינבמ םיטילפ תצובק םע הלגעב ונלקתנ קדורגובונ תא ונאצישכ

 בקעי ,ןימרק בקעי ,ץיבוקציא רזעילא ,יקסבוק'צוב ןועמש ,ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר תא

 הלגעה םע סוסה תא חקל ,הבלחמה להנמ היהש ,ןימרק בקעי .יקציליב לחר ,יקסליצנזד

 ונשגפש הצובקל ונפרטצה ,וז השיגפל דאמ ונחמש .החרזמ הצובקה םע ךלהו הבלחמהמ

 .ונכרד תא וידחי ונכשמהו

 םשמו רימל ץרוט ךרד ונכשמה .ןוזמ ונינקו תוחותפ תויונחה דוע ויה ץילרקב

 יכו רוגס לובגהש ונל ורפיס ךרדב .היולרוגינ דיל היסורו ןילופ ןיב םדוקה לובגל

 ונכשמה תאז לכב .החרזמ רובעל םינתונ אל (היסורולייב-ברעמ ישנא) "םייברעמ,ל

 .ןכל םדוק קלתסה אוה יכ ,רמשמ לכ ונאצמ אל לובגל ונעגהשכו

 ךכ .היתובקעב ונכלהו ,וניצפח תא הילע ונסמעה ,רתוי לק ונל היה הלגעה םע

 .קסנימל ןוויכב -- האלה ונכשמהו והשמ לוכאל ונרצענ םש ,(בונדיוק) קסני'זרידל ונעגה

 ךרדב הילא עיגהל ונטלחה ןכל ,קסנימל ךרדה תא וקתינ םיינמרג םינחנצ יכ ,ררבתה ךא

 .ןיפיקע
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 הטלשש תיצאנה היריוואה ידי-לע םיכרדה וצצפוה םויב יכ ,תולילב ונישע ךרדה בור

 לש תוניירושמ תוביטח הנושארה םעפב ונשגפ קסנימל רבעמ .םיקחשב תודגנתה לכ אלל

 ילואש ,הווקת אלמתה ונבל .םינמרגה תא רוצעל ,הברעמ ןוויכב וענש ,םודאה אבצה

 .םהמ טלמהל לכונ ונאו םינמרגה תא רוצעל וחילצי

 הליל ותוא לכ ונכלה .וניתובקעב םיענ םיינמרג םיקנט יכ ,העומש הטשפ םייתניב

 המכ ונישע וז ריעב .(ןימוגיא) ןיבר'צל ונעגהש דע מ"ק 60-כ ונרבעו זרוזמ בצקב

 --הדיל וקב ורצענ םינמרגה יכ וידרב ונעמש הב ,הדעסמ תולגל ונחלצהש דע םיבוביס

 .קסיבוקלוו

 בקעיו ןימרק בקעי תא בייח הזו 1918--1904 םינותנשה לש סויג זרכוה םייתניב

 ראשה ונא .םהלש שגפמה םוקמ היה םש ,בוליגומל עיגהלו ונתאמ דרפהל יקסליצנזד

 .םידודנה ונילע רבכ וסאמנ יכ ,יהשלכ הדובעב םש רדתסהלו זוחלוקל תכלל ונטלחה

 היה ונילא סחיה .םיימויכ וניהש ,הניזרבה רהנמ רטמוליק 20-כ קחורמ היהש ,זוחלוקב

 ןולחה ךרד וניאר ,ישילשה םויה לש ורקובב ךא .ךרדה תואלת רחאל תצקמב ונחנ םגו בוט

 הליחת .רפכהמ קוחר אל היהש ,קסיורבוב--קסנימ שיבכה ךרואל ענ ןירושמ-בכר לש רוט

 .םינמרגה הלא ויה יכ ונל ררבתה רהמ שיח םלוא ,יטייבוס יאבצ רוט והז יכ ונבשח

 תא ףכית וניש םירכאה .חורבל וניצר םהמ םינמרגה לש תדוכלמה לא ונעלקנ ךכ

 רחאל .תורצ םהל םורגנ םידוהיכ יכ ,רפכה תא בוזענש ונילע ץוחלל ולחהו םפוצרפ

 זא ורבע םיבר יכ ,הרומח תועט התיה רוזחל ונתטלחה .התיבה רוזחל ונטלחה ,תוצעיתה

 .וז תועט דעב םהייחב ומליש ונירבח בור ,םתמועל ,ולצינ ךכו הניזרבה רהנ תא

 הרזח ךרדה

 היפכ-תודובעל ונסייוגש ,רצענ םאב ,רפסל ינרבדינו םייסורה תוריינה לכ תא ונערק

 .התיבה םירזוח ונאו םיטייבוסה ידי-לע

 ונינפו .םיינמרגה בכרה-ילכ ןיב םירבוע ונאשכ ,שיבכה תא םולשב תוצחל ונחלצה

 תמושת ררועל אלש ידכב תוצובקל ונקלחתה הרייעל הסינכב .יציבוכופ הרייעה ןוויכל

 ונישע .יתייה הב הצובקה תא רצעש ינמרג םרדנ'ז דמע הרייעה זכרמב ךא ,תרתוימ בל

 ידוהי הארמ לעב היהש) יקסבוקילז קחצי םלוא ,תינמרג םיניבמ ונא ןיאש ונמצע תא

 ונל וליאו ,רחא ןוויכל והונפהו "הדוי, וילע קעצ םרדנ'זה .הדיצה דימ חקלנ (קהבומ

 ונילע עידוהל ידכב ,הארנכ ,ועונפוא לע קחרתה ינמרגה רשאכ ךא .םוקמב תוכחל ורמא

 םירפכה תומש לע ונלאש ךרדבו הרייעהמ ונאצי .םוקמהמ שיח ונקלתסה ,ולש הדקפמל

 .יצפלוטס תוביבסב ,ינלופה לובגה ןוויכב

 ואר יכ יל ורפיס ןכמ רחאל .יקסבוכ'זוא הבייל תא רתוי יתיאר אל יציבוכופ רחאל

 .הפסנ םש ,יציבוכופ תוביבסב םייובש הנחמב ותוא

 .זעשזרעיווס-יבונ הרייעה דיל ,ןמיינה לעש רשגל ונעגהש דע הלילו םמוי ונכלה
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 ףוחה תברקב .ונממ ורתונש םידומעה לע ונצפקב רהנה תא ונרבע ונאו ףורש היה רשגה

 יאבצ הטמל ונעגה .םהלש הנחמל ונתוא ונוויכו םיימהמ תאצל םיינמרג םילייח ונל ורזע

 ןמגרותמל ארק אוה זא ,"ןייטשרעפ סקינ; ונרמא .ונתוא רוקחל ליחתהו ינמרג ןרס בשי םש

 .הקוחר הצילב םא ונתוא לאש אוהו םכסומה רופיסה תא ונרפיס .תינלופ ונתא רבידש

 .ונתוא ררחשל הווצו העמק בשח אוה ,מ"ק 80-כ אוה ןאכמ קחרמהש ,ול ונינע

 םש ,קדורגובונל ונסנכנו יצפלוטס תא ונרבע .תולילו םימי המכ לגרב בוש ונכלה

 תבכרה-תנחתל רשי ונכלה קדורגובונמ .ץיבורזייל םייח לש ויחא לצא תועש המכ וניהש

 .הצילבל ונעגה םשמו ןמיינ

 ןברוחה לעו הרייעב התיהש הפירשה לע ונל רפיסש רכיא ונשגפ ,ינא'צירז רפכה דיל

 אל םיירצונה םיבשותהש ידכ ,ברע תונפל הנווכב הרייעל ונסנכנ .םינמרגה הב ושעש

 .ונב וחיגשי

 ..החרזמ עסמה רמגנ ךכ

 ואב םישנאה לכ .לילכ ףרשנ ונתיבש ירחא ,הרובד הדודה לש התיבב התיה ל"ז ימא

 .הרייעב שחרתה המ ונעמשו וניתורוק תא ונרפיס .רחא םלועמ ונאב וליאכ ,ונתוארל

 לש הדיחי ןיבו םניב ,םינמרגה ינושאר תסינכ םע הרייעב רצק ברק ךרענש ,ונל ררבתה

 תיב לכ ותיצהו םיתבה דיל םינמרגה ורבע ,םייסורה םילייחה תגיסנ ירחא .םודאה-אבצה

 חורבלו טלמהל םבור וחילצה תאז לכב .םתיב תא תאצל םיבשותל תתל ילבמ םכרד לע

 ועצפנו וגרהנ אוהה הלילב .תונברק ילב רבע אל הזש ,רבדה רורבו הרייעל ץוחמ לא

 .הדילמ םיטילפ המכ ןכו הצילבמ םידוהי המכ

 תומהבה-קוש דיל ''דקפימה,,

 -קוש דיל דקפתהל ופסאתי םירבגה לכש ,הדוקפ האצי ,'א םויב ,ךרעב ,עובש רחאל

 םינמרג 10-כ ונאצמ ,םשל ונאבשכ .ל"ז קי'צנרב ןבואר-םייח לש ותיב לומ ,תומהבה

 רדתסהל הדוקפ הנתינ .הירמרדני'זהו .ס.סה ידמב ויה םה ,הלועפל ןכומ קשנ םע ומקמתהש

 ,תרמואה הארוהה יפיעס תא ארק ינמרגה דקפמה .ונרבעל ןווכמה עלקמה לומ תורוש 3-ב

 ןיבמ דקפמה רחב כ"חא ."גרבנרינ יקוח,ב רבדה עבקנש יפכ ,תויוכז םוש ןיא םידוהילש

 ,ל"צז ןייפ יאתבש 'ר הרייעה בר -- םהיניב ,םישנא הרשע ,ויניע תואר יפל ,םיפסאנה

 ושרג םירחאה תאו ,דועו יקסוועיאמ םולש ,ל"ז יקסבוכ'זוא הנוי ,ל"ז יקסנומסיו חקורה

 ךא ,םהידיל וידרה ירישכמ תא רוסמל ,הנודנה תונמדזהב וויצ םג םינמרגה .םוקמהמ

 .הבורקה ראבל ויתקרז ,םיצאנה ידיל יתרסמ אל ,ונתיבב דרשש רישכמה תא

 דע הלגעה תא בוחסל םהילע וויצו הלגעל םיצאנה ומתר ל"נה םישנאה תרשע תא

 .הצילבמ מ"ק 10-כ ,ץעראפ רפכב םהלש הטמל

 עדווהל ץעראפל םירוצעה יבורקו םישנה וכלה ברע תונפל .הרייעה לע לפנ לודג דחפ
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 םורגס ,ךרדה ךרוא לכל םירוצעב וללעתהש ירחאש ,ורפיסו ורזח םיכלוהה .םלרוג לע

 עיפוה ימש םג) הצילבמ "םיטסינומוק, לש המישר םהינפב םש ואירקהו ץעראפב ןבתמב

 .הדקפמה ינפב בצייתהל םהילעש ,(המישרב

 םינולסל יתחירב

 ינשפחל ואוביש יתעדי יכ ,םינמרגה יניעמ אבחתהלו רתתסהל יתלחתה ברע ותואב

 ורבע .(הדודה לש התיבל רזוח יתייה הלילבו ונתניגב לטפה-יחיש ןיב השוע יתייה םויב)

 רוזחל ינא חרכומש ,ימא םע אופיא ונטלחה ,ךכ ךישמהל לכוא אלש ,יתחכונו םימי המכ

 האצוהש תיטייבוס תוהז-תדועת התיה יתושרב) םיבר יתוא םיריכמ ןיא םש ,םינולסל

 .(םינולסב ימש לע

 וידעלבש ,העונת-רושיא ונממ שקבל (יקסנבלב) ינלופה ריעה-שארל םישנא החלש ימא

 ,הרירב-תילדב .םירושיא םוש ןתי אלש הנע זלה ךא ,םהה םימיב םיכרדב עונל ןכוסמ היה

 .לרוגה לעו ימצע לע ךומסלו רושיאה ילב ךרדל תאצל יתטלחה

 הקאל-הנחו ימא תיוולב יתאצי ,רקובב םכשה ,1941 ילויל 207ה ,ןושאר םויב

 -הנח ןכל ,רשגה לע הרימש תמייקש ונדחפ .םינולסל ךרדב ,רשגה ןוויכל יקסבוכ'זוא

 ל"ז ימאמ יתדרפנ .הרימש םוש ןיאש ונל התתוא רשגל העיגהבו הנושאר הכלה הקהאל

 .לט'ז ןוויכל ידבל יתאציו ,הקהאל-הנחמ יתדרפנ ןכו ,הנורחאה םעפב

 םירכומ םג אול םירכיא םע שגפיהל אל יתלדתשה ,םולשב ילע הרבע לט'ז דע ךרדה

 ,םש ינורצע אל ילזמל לבא ,תימוקמ הרטשמ-תנחת התיה ,הצעיסאז רפכב ,לט'ז דיל .יל

 .(בטיה ויתרכהש םייניש-יאנכט) ןיקשור לש ותיבל דימ יתרסו לט'זל יתעגה םיירהצה ינפל

 יתינפו תועש המכ ולצא יתיהש ."ךלמה די;כ ינוליכאהו תופי םינפ רבסב ינלביק אוה

 .םויה בורעב יתעגה הילא ,הני'צשבולזוק רבעל

 רוסאש ,יל וריבסה לבא ,ןולל תושר יתשקיבו םידוהי לש ןושארה תיבל יתסנכנ

 רמוכה אוה -- םינמרגה ידיזלע הנמתנש "טיוו;ה םעטמ תושר-אלל רז שיא חראל

 .םינמרגה דובכל ףשנ העש התואב םייקתנ םש ,רמוכה לש ותיבל יתכלה .יבלסובארפה

 םיטייבוסהש ירחא התיבה רזוחה םינולס בשות יננהש ול יתרפיס ,ילא רמוכה אצי כ"פעא

 רקובב םכשה תרחמלו רפכב ןולל תושר יל ןתנ אוה .קסנימב ךרפ-תודובעל יתוא וסייג

 .םינולס רבעל יתדעצב יתכשמה

 וספת ,ןורחאה ישימחה םויבש ,יל ורפיסש תוידוהי םישנב יתשגפ ריעה תברקב

 הני'צשבולזוק ןוויכל םוליבוה ,ל"צז ןייפ ברה ריעה בר םהיניב ,םירבג 1200 םינמרגה

 וטיגה תפוקתב ןכמ-רחאל םג .םהידירש תא ןאכ תושפחמ ןה ןכל ,םהיתובקע ומלענ םשו

 ,החרזמ םירוציב-תודובעל ולבוה םירבגה 1200 יכ ,ןועטל םינמרגה וכישמה דוע ,םינולסב

 .םתסיפת םויב ריעה תואובמב שפנ םוחצרש ,איה תמאה ךא
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 1941 רבמבונב 14-ה לש הטיחשה

 2 םירחהש ,ריעה-ןיצק ררוגתה ותיבב .םוי-ירהצב ,םינולסב ידוד תיבל יתעגה

 הבקסוממו ןודנולמ תושדחל ונזאה ונא) וידרהו םיבוטה םיטיהרה לכ תא ןכו ותושרל םירדח

 ,תיבה ינינע לכב ברועמ היהש ,ולש תרשמה ררוגתה ותא דחי .(ןיצקה לש ורדעיה ןמזב

 יתמחלמה בצמה ללגבשו השפוחב יתישע וב קוחר םוקממ התיבה יתרזחש ,ול רפיס דודהו

 .ןכל םדוק התיבה עיגהל יתלוכי אל

 (ריעה-ןיצק לש ונועמ ללגב) ונודירטה אל םינמרגה ,טקשב ונייח ןושארה ןמזב

 םימיל בורק ךא .ןוזמה יכרצ לכ ול םיאיבמ ויה ,אפורה ידודל םיאב ויהש םיירפכהו

 תיבה תא בוזעל םיצלאנ ונייהו ,ונתיבב םג ונכתשה ,ריעל ופטסיגה ישנא ואב םיארונה

 .רחא םוקמל רובעלו

 ןכל ,הקינכמ תודובעב עוצקמ-לעב רותב רדתסהל היה רתוי לק ,הקוסעתה תניחבמ

 ונייה ןמז ותואב .רבד לכל רגסמ יתשענו יקסבונס סיתמ לש הירגסמב דובעל יתלחתה

 .רעיה לא האיציל ןוגריאה רבד תא םיננכתמו םירבח תצובק םישגפנ

 םיירקיעה וידיקפתמ דחאש ,"טאיראסימוקסטיבג,ה םינולסב לעפוה םיגחה ירחא

 -סטיבג,ה איצוה רבמבונ תליחתב .הביבסהו םינולס ידוהי לוסיח -- היה וילע ולטוהש

 םהיתוחפשמ םע רובעל היה םהילע ,םיידוהי עוצקמ-ילעבל תובוהצ תודועת "טאיראסימוק

 החפשמ דוע המישרל יתפסוהו וזכ הדועת יתלביק רגסמ רותב .ריעה לש דחוימ רוזיאל

 .ותחפשמ תא ףריצו אפור רותב ותדועת תא לביק ידוד יכ (ל*נה רוזיאב כ"חא הרגש) תחא

 רוזיאה תא איצוהל) םינולס ידוהי לע דוצמ םינמרגה וזירכה 1941 רבמבונל 14 םויב

 ועקתנש) הניו תרטשממ םירטוש תורשעו תימוקמה הרטשמה תרזעבו (עוצקמה-ילעב לש

 ואיצוה -- .(קסנימ וטיגל הניו ידוהי לש חולשמ וליבוהש ירחא הניול הרזח םכרדב םוקמב

 וניכהש תורובה דיל םוגרהו -- ףטו םישנ ,םישנא -- םידוהי 10,000-כ ריעל ץוחמ לא

 .ןכ-ינפל וז הרטמל

 םינזיטרפל יתובעהש הנושארה היצמרופניאה

 .ריחמ לכב ,הרעיה ביבאה אוב םע תאצל ירבח םע ונטלחה ,תאזה הטיחשה ירחא

 4 ודסונ ,ריעה תא הצוחש הר'צש רהנה ללגבו וטיגה תמקה לע וזירכה םינמרגה

 עיגה םייתניב .יתרתחמה רשקה לע דוחיב רשקה לע השקהש רבד ,םידרפנ תואטיג

 "טאיראסימוקסטיבגה, לש ךסומב יתדבע ינא ,איהה הנשב דואמ השק היהש ,ףרוחה

 .םיחצורה לש םתציחמב םוי-םוי יתיהשו

 ויהש דבלה-יפגמו הוורפה-יליעמ לכ תא םהל רוסמל ,הדוקפ ואיצוה םינמרגה

 םיניצק ינש םע יתשגפנ ןמז ותואב .(רסמ קלחו איבחה םידוהיהמ קלח) םידוהיה תושרב

 תצק םגו תוורפ המכ יתרסמ םהלו ,םינזיטרפ יגיצנ םה יכ יל ורפיסש ,םודאה-אבצה לש
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 ינש םע .הדובעב וקסעוה םש ("רעגאל-עטיוב,) ללשה הנחממ ואיבה ירבחש תשומחת

 לש םיגיצנ ללכ ויה אל םהש ,יל ררבתנו רעיב יתויהב כ"חא יתשגפנ ל"נה םיניצקה

 .םמצע תעד לע הליחתב ולעפ אלא םינזיטרפה

 .(1942 סרמב הז היה) תרתחמ תנגראתמש ,יקסניריצ הינוינ ירבח יל עידוה ןמז ותואב

 לצא תובוח םהל שי רשא םידוהיש "טרנדוי,ה םעטמ הארוה האצי הז ךיראתל ךומס

 םינמרגל ורסמייש ,יאנתב ,תובוחה תא תובגל םירפכל תאצל םילוכי ,הביבסב םירכיא

 היה םהל ,השרעוואז רפכב םיריכמ םירכיא ויה יקסניטפש לצרה ירבחל .םוכסה תיצחמ

 םע םש יתשגפנ .השרעיוואז רפכל יתכלהו ןוישרב יתדייטצה ,ךכל-יא ,םינזיטרפ םע רשק

 ,רכיאל יתרפיס .בורקה 'א םויב םינזיטרפה ידקפמ םע השיגפ יל רדסל חיטבהש רכיא

 וראשנ םהיתופוגש ,םהיללח ףוסיאב תוקסוע םינמרג לש תונטק תוצובק רעיב יתיארש

 ,םינזיטרפ םוקמל ועיגה ,וז היצמרופניא ךמס לע .1941 ינוי לש תוברקה ןמזמ םוקמב

 והוחלשו והוטישפה ,םייחב דחא ינמרג וריאשה םה) םתוא ולסיחו םינמרגל בראמ ומש

 .(םינזיטרפ םנשי תורעיבש ,ולש הדקפמל עידויש

 חותפה רעיהו רוגסה וטיגה ןיב

 ילע רסאו וטיגב תרתחמה לש דעווה גיצנ הכובמב ילא אב ,הרעיה יתאציש ינפל

 לסחל ןישנוע-תגולפ םינמרגה וחלש ,דעווה ידיבש העידיה יפלש ,ןוויכ ,הרעיה תאצל

 בשח דעווהו הפירש הצרפ איהה הביבסבש ,התיה תיתמאה הביסה) םינזיטרפה תא

 תחטבהכ ,תרזוח-יתלב תונמדזה תאזש ,יתעדי ינא ךא .(ןישנועה-תלועפ לש האצות וזש

 םויבו ויתורהזהל בל יתמש אל ןכל ,םינזיטרפ ידקפמ םינפ-לא-םינפ שוגפל ,ל"נה רכיאה

 יתארקל ואצי ,הבטיל הזוחאה דיל ,רעיה ףס לע .השרעיוואז ןוויכל יתאצי עבקנש ןושארה

 -- ינשהו "ןיגאינורפ דקפמ, םשב ומצע תא גיצה דחא :םודאה אבצה לש םיניצק ינש

 ,האמח םגו ףסכ יל ונתנ ,ילש היפרגואיבה תא םהל יתרפיסש ירחא ."וקדוד רסימוק,

 .האבה השיגפל דעומ יל ועבקו ןירכסו קבט םרובע תונקל ינושקיב

 ינש וחכונ הב ,העבקנש השיגפל קי'צרא ירבח םע יתאצי הבורקה תבש יאצומב

 ונתנ ףא ,עבושל ונוליכאה םה ,םויה לכ םתציחמב וניליב .דחא דוע םדילו םינושארה

 ונרצענ ץידלוקס רפכב .תולגע םע םינזיטרפ 20-כ ונוויל הרזח ךרדבו ,הדיצ הברה ונל

 רחאל .םוקמה-ןב היהש ,קי'צרא םהילע עיבצהש םיתבב םייאבצ םידגב וחקל םינזיטרפהו

 .םינולס ריעה תואובמ דע םינזיטרפ-םישרפ המכ ונתוא וויל ןכמ

 תינזיטרפה הגולפה לש רשקמה (וטיגל ץוחמ) הדובעל ילא אב ןכמ-רחאל םייעובש

 ןימרק השאי ידוד-ןב יפמ יתעדי .הגולפה ןעמל אפור תופיחדב סייגל ,הארוהב (הידולוו)

 בוחרב) םילוחה-תיבל וילא אופיא יתכלה ,הרעיה תאצל קקותשמ .ב ר"ד אפורהש

 םיעדונה םיחצורה דחא ,ריימרטיר ינמרגה ןיצקהש יל עדונ ךרדב .וטיגה ךותב (הבורפוא

 .ותארקל אבה ידוהי לכב הרויו בוחרב העש התוא ךלהתמ "טאיראסימוקסטיבג,ה לש
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 ,םולשב יתעגה ,ריחמ לכב יתלביקש הארוהה תא אלמל יתאציו חדקא סיתממ יתחקל

 .הרעיה רתויב בורקה ןמזב תאצל ןכומ ןכאש יל רמא אוהו .ב ר"ד םע יתשגפנ

 הרטמב (יקסבולאכימ בוחר) יקסניטפש תחפשמ לש ורצחב ונפסאתה ,אבה ינשה םויב

 ועיגהו תויה ,שוריג םשל וא הטיחש םשל דוצמ בוש היהי תרחמלש ונעדי .הרעיה תאצל

 קי'צרא ירבחו הרעיה ךרדה תא יתרכה אל דוע זא ינא .םיניארקוא לש תוגולפ הריעה

 םוליבוהו םופטח -- םירבג לע דוצמה םייקתנ תרחמל .ונרזפתה ןכל ,ריעב היה אל

 תבכרהמ כ"חא וצפק וללה) תרתחמב ונרבחמ םיינש םהיניב ,בוליהומב םירוציב-תודובעל

 .(וטיגל ורזחו

 .ונירבחמ המכ דוע ונתאו (ינאו קי'צרא) קשנב םינייוזמ ונאצי האבה תבשה יאצומב

 ,תבש-יאצומ לכ ןכמ-רחאל םישוע ונייה ךכו ,וטיגל ונרזח ,הלילב ןושאר םויב ,תרחמל

 ונכשמה ולא םיעצבמב) הרעיה תשומחתו קשנ ,םישנא תוצובק ונאיצוהב ,םימעפ המכ

 ,(1942 ינוי ףוס דע

 1942 ינויב 29-ה לש הטיחשה

 הביסה התיה המ רכוז יניאו הרעיה תאצל םיכירצ ונייה ,ינויב 27-ה ,תבש-יאצומב

 לש ורקובבו םיניארקואו םיאטיל לש תרובגת ריעל העיגה ,'א םויב ,תרחמל .ונאצי אלש

 וטיגהש ורפיסו (הקסנידרנרב בוחר) םינכש ינוריעה ,רקוב תונפל 4 העשב ,ינויב 29-ה

 רהמ יתדרי ,(יאטיל ףיקז דמע םש) יתכלממה קנבה ןוויכב תיבה תא דימ יתאצי .ףקומ

 אובחמל ונצר .יקצאילבוב םהרבאו ןוסמרבא הבב תרתחמל ירבח תא יתשגפו גרב בוחרל

 וטיגה לש הדובעה-תכשל ןוויכב ונינפ כ"חא ,די-ינומיר 4 םשמ ונאצוהו ונלש קשנה לש

 הכשלה-להנמ תא הכשלה רעש דיל הייריב גרה ריימרטיר .ס.סה ןיצק דציכ ,םידע ונייהו

 .טניבק

 -תילעב םויה ךשמב ראשהל ונטלחהו תרתחמה ןמ םירבח המכ דוע ועיגה םייתניב

 וניצר אל לבא "רקנוב, םג היה הזה תיבב .הרעיה תאצל ברעבו יקצאילבוב תיב לש גגה

 .םה םג ודמשוי זאו תוריל ליחתנ אמש ודחפ "רקנוב,ה ישנא יכ ,וכותל סנכהל

 םשארבו "טאיראסימוקסטיבג,ה ישנא תיבה לומ ורצענ ,ךרעב רקובב 8 העשב

 וטיגה לש תופמ םהידיבשכ ,םיהובג םידקפמ דועו ,קיהו הלטש ,ןררא "םירטיילסבאטש,ה

 .ולסחל וננכתש

 תוקעצ ,תוירי ידה ועיגה ץוחבמ ,ץק אלל וכשמנ תועשה ,גגה-תילעב ונבשי םויה לכ

 תא תיצהל ולחה םיחצורהש ררבתה ,הפירש לש חירב ונשגרה ברע תונפל .םינונחתו

 לע םייאל הליחתהו הטשפתה שאה .םהיאובחממ תאצל םידוהיה תא ץלאל ידכ םיתבה

 תא תובכל וספתש םידוהיה תא וצליאו חוצרל םינמרגה ולדח זא ,וטיגל ץוחמש תונוכשה

 .הפירשה

 הקסנידרנרב בוחר ןוויכל תורצחה ךרד םדקתהל ונוליחה ,גגה-תילעמ ונדרי הכישח םע
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 יתומרה ,םוקמב העש התוא היה אל קנבה דיל ףיקזה .ריעל ץוחמ לא ךרדה הליבוה םשמ --

 ,םיתבה ידצב ,טאל-טאל כ"חא .ויתחת ונרבע ונלוכו וטיגה תא ףיקהש לייתה טוח תא

 .םינמרגב לקתהל ילבמ ריעה תא ונאצי

 תידוהיה תינזיטרפה הצובקה

 רשקמה-רכיאה לא יתרס ,הכילה לש הליל ירחא ,השרעיוואז רפכה תברקל ונעגהשכ

 לע דוצמ םינמרגה וכרע םוי ותוא) םינמרג םיאצמנ הביבסבש ינריהזה זלה ךא ,ונלש

 לש וטוא וניאר רעיה תואובמב ,ןכא .(וטיגה ידוהי תרזעל ואובי אלש ,םינזיטרפה

 .םונאצמ אלו םינזיטרפה תא רעיב ונשפיח םויה לכו םהמ רתתסהל ונחלצה ךא ,םינמרג

 הלילב וטיגהמ םה ףא ואציש ,ונירבח לש הצובק םע קי'צרא תא ונשגפ ברע תונפל

 תרחמל ךא .םהילא ונפרטצה .םינזיטרפה םע ונשגפנש דע תכלל ונכשמה דחיו ,םדוקה

 -ה'צלוו תורעיל -- קי'צרא לש ותצובקמ םישנאה ראש תא איצוהל ידכ םינולסל ונרזח

 .םייסורה םינזיטרפה לש הגולפה הזכרתה םש ,ירונ

 םע דחי תויהל וצר אל יכ ,ונישפנל ונתוא ובזע םייסורה םינזיטרפה לש לודג קלח

 ינש ,דחא ןיצק דועו ןיגאינורפ דקפמה ,וקדוד רסימוקה ונתא וראשנ ,ונלזמל .םידוהי

 רוזיאבש תוצובקה לכל שאר היהש ,ןיגאינורפ דקפמה .ונתא ויהש תונבה ללגב םינורחאה

 דסייל טלחוה ,רעוס ןויד ירחא ,םשו תורחא תוצובקל ונתוא ריבעה ,ירונ-ה'צלוו תורעיה

 .51-ה הצובקה םשב תידוהי תינזיטרפ הצובק

 ראש לכ תא איצוהלו קשנ דוע גישהל ,התיה ונינפב הדמענש הנושארה היעבה

 ,םש םירבחה םע רשקתהלו וטיגל ונישנא תא רידחהל ונחלצה .וטיגב וראשנש ונירבח

 התיה וטיגל ץוחמ תיבב .("רעגאל-עטיוב ,) םיינמרגה ללשה-ינסחממ קשנ רובצל ולחהש

 רעיהמ תובורק םיתעל םיעיגמ ונייה וילא "רקנוב, םש ורדיס םה ,ונירבח ודבע הב הירגנ

 הצובקב םימחולה רפסמ עיגה יצחו שדוח ךשמב .תשומחתו קשנ םע םישנא ונתא םיחקולו

 -תת 51 ,םיעלקמ 25 ויה וניתושרב .בר קשנב םידיוצמ שיא 150-ל (51-ה) תידוהיה

 ."וכו םינומיר ,םיחדקא ,םיבור -- םירחאה לכלו םיעלקמ

 וטיגהמ ונררחיש וז הלועפב ,בוסוק הרייעה שוביכל תינזיטרפה הלועפב ונפתתשה

 םיחצורהו ,וטיגב הטיחשה הדעונ וב םויב היה הז .אתמד ברה םכותבו םישנא תצובק םש

 .םלומג תא ונידימ ולביק

 .תיזחל רתוי בורק ,החרזמ עונל תינזיטרפה הדקפמה הטילחה 1942 רבמטפס שדוחב

 וז הלועפ .הביבסב ויהש םינמרג לש םינטק םינוזינרג ונלסיחו םויה רואל םיכרדב ונעסנ

 המסחו ונילע רוצמ המש איה ,קסניממ .ס.ס לש היזיביד וקיעזה םינמרגהש ,ךכל המרג

 ןוריוואב םג םינמרגה ושמתשה וב ,םלש םוי לש חותפ ברק ירחא .םיכרדה תא ונינפב

 -תילדב ."יקסניגוא תלעת, לעש 10-ה רכסל ונעגהו תוציבה ךרד תגסל ונוליחה ,יאבצ
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 ולפנ ונדצמ) .ס.ס ישנא 100-כ הז ברקב ונגרהו רכסה שוביכל חותפ ברקל ונסנכנ הרירב

 המ-ןמז ונרצענ ברקה ירחא .(ץיבורודויפ ידוהיה ונדקפמ םהיניב ,תונברק הברה זא

 .םילחהל וניעוצפל תתלו חוכ רובצל ידכ ונעסמב

 .םיימוקמה םיחצרמב םוקנלו רשגה תא ףורשל ,הצילבל תכלל ,הבשחמה יחומב הצצ ןאכ

 ךא ,ונעסמ תא ונלחתה .ונתושרבש קשנה בטימב םידיוצמ שיא 15 לש הצובק יתנגריא
 -רג לש בראמב ונלקתנ ,ץיבונרב-קסירב תבכרה-יספ תא תוצחל ונתוצרב ,ןושארה הלילב
 לכ םע תגסל ונתוא ופחד ,הנחמל דע וניתובקעב ופדר םינמרגה .תגסל ונוצליאש םינמ

 ."ןיצירה, -- תיברעמה היסלופבש הלודגה הציבה תפשל ונעגה ךכו המורד הגולפה

 -ימה תרותב ונוכירדהש ,םינזיטרפ םינחנצ תצובק םע רעיב ונשגפנ הנש התוא ףרוחב

 וצצופתה אלש םיזגפב ונשמתשה ,הז ךרוצל לבוקמ ץפנ-רמוח ונתושרב היה אלו תויה .שוק

 םיגלשה תרשפהל דעו שוקימל החמומ יתישענ רצק ןמז ךות .חטשב םירוזפ ויהו םנמזב

 .ץינינול -- ץיבונרב תבכרה-תליסמ לע תובכר 4 יתצציפ

 45-כ ךכל וסייגו םינזיטרפה ירוזיא לכ לע לודג רוצמ םינמרגה ומש ,ביבאה עיגהב

 הדוקפה ונתוא הגישה םש ,ץיבונרב תוביבסל םינזיטרפה וגוסנ רוצמה ץחלב .םילייח ףלא

 יתכשמה םש ,הזירבדזוטרק -- ןיציהורד תוביבסב ונמקמתה .קסירב ןוויכב זוזל הבקסוממ

 דובכל .הבר החלצהב ותוא יתאלמו הבקסומ -- קסירב הליסמב תובכרה שוקימל ידיקפתב

 ךלהמ תא המלש הממי ךשמל רוגסל ,שיא 3 דוע םע הצובקב יתחלצה (1943) רבוטקואה גח

 .ץיצנרוא תנחת דיל ,תובכרה

 ימחול לבא ,תודיחיה רתי ןיב ורזופ הישנא ,תידוהיה ונתצובק הקרופ ,1942 רבמצדב

 -במב הכישמה (םימחול 10) ילש הילוחה .תושבוגמ םימחול-תוילוח ןהב וויה ונלש הצובקה

 ינובשחב הזמ ,תוצצופמ תובכר 2007מ רתוי הנובשח לע המשר רורחישל דעו שוקימה יעצ

 .תובכר 22 -- ישיאה

 ...\נעפ רריפנפורג-.א.סה לש ''דייצ,,ה

 ,םינמרג םע םיחותפ תוברק הברהב םג יתפתתשה ,תבכר-יספ שוקימב ידיקפתל ףסונ

 .ינורכזב רקיעב התרחנ ןלהל הילע רפסאש וזו

 ןיזרב ,השראוומ רקיל ןתנ :םיידוהי םינזיטרפ 3 ונעגה ,1943 ראורבפ ימימ דחאב

 רוזיאב ,יקושאמ רפכה תוביבסל (יקסבוטוקו סרו'צש ש"ע םידודגהמ) יכונאו ץידבדעממ

 ,רכומ תורעידרמוש לש ותיבל ונסנכנ .םירכיאה לצא רתסומ היהש קשנ גישהל ,ץיוועצנאה

 םיכירצ ויה םויה תרחמל יכ ,םוקמהמ רהמ קלתסנש וגב ריצפהל ליחתה אוה ךא ,ולצא ןולל

 -ישנאמ 100 -- 50"כ ונימזה רבכ םינמרגהש ,ריבסה אוה .דייצל םינמרג הברה הנה עיגהל

 .דייצב ועשעתשי םינמרגהש העשב "תויחה:-יחירבמ;כ ושמשי רשא רפכה

 הצצ ןכל ,"יקסבולרוא דאירטוא,מ םינחנצה-תצובק הנוח הז רעיבש ונעדי ונא
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 .תאזה הצובקה לע דוצמ ךורעל םינמרגה וטילחה "דייצ, לש הווסמה תחת ,הבשחמה

 לבא ,םאצמיה םוקמ תא קוידב םנמא ונעדי אל ,ךכ לע םינחנצל דימ עידוהל ונטלחה

 ,וילע ועדי אל םה ,רבדה תא םהל ונרפיסו םונאצמ ןכא .םהילא ןוויכה תא ךרעב ונעדי
 ריואה-גזמש ,עבקו גלשה תא קדב ,הצוחה אצי אוה ,ימוקמ תורעי-רמוש היה םהיניב ךא
 יקסבולרוא םינחנצה דקפמ .דוצמ אוה "דייצ,ה -- רבד לש ושורפ ,דייצל םיאתמ וניא

 .םינמרגל בראמ ךורעלו םוקמה תא בוזעל טילחה

 .(שיא 13 התנמ השולשה ונתיא הצובקה לכ) .ךרדל ונאצי רחשה-תולע ינפל העשכ

 -רכומ םינמרגה ויהי וירבד יפל ןאכ ,רעיב םיכרד תובלטצהל ונתוא איבה תורעיה-רמוש
 לש םומיסקמ סופתל ידכ (ינשהמ דחא רטמ 10-כ) גלשב וניתודמע תא ונכרע .רובעל םיח
 ונתושרב .ףרועב ,דחא םוקמב כ"חא שגפינש ,ךכ הגיסנל םיליבש ריאשהלו הלועפ-חטש
 לכ .ט.נ.ט םע תוליבח המכ םג ויה דקפמל) םיעלקמ-תתו םיבור -- ראשה לכלו עלקמ היה

 .("דרופקיב, לבחב הרושק התיהו םרגוליק הלקש תחא

 ,תוירי המכ ןכו "תויחה-יחירבמ, םירכיאה לש תולוק ונילא ועיגה רחשה-תולע םע

 .םיללכה לכ יפל יתמא דייצ ןאכ ךרענ ןכאש ,ונוניבה

 לא ןוויכב ורזח םה ךרעב 10 העשב .ונילא ןוויכב ומדקתה אל םינמרגה ךא ףלח ןמזה
 טילחה זא .םיירהצ-תחורא לוכאל ובשיתהו הרודמ וניכה ,רעיה ףס-לע וזכרתה ,רפכה
 תאז ונעצב .םינמרגה לא תחא-תבב ונלוכ ברקתהלו תודמעהמ ונתוא דירוהל יקסבולרוא

 50"כ ונתויהב .ונב ושיגרי אל םיבלכהש ידכ ,חורה דגנ םדקתהל ונלחתהו תיתפומ תוזירזב
 -רטמבש ,ךכ ,םירכיאה םביבסו הרודמה דיל םיבשוי םינמרגה תא רורב וניאר ,םהמ רטמ
 ותואב ךא ,הפיקע הפקתהל הלובחת סכטל ונלחתה .םירכיאב קר םיעגופ ונייה ונלש שאה

 וניתודמעל ךומס ורזפתה .רעיה ךותל וקלתסהו םהלש גלשה-תולגע לע םלוכ ובשיתה ןמז

 וניתודמעל ונרזח ,הצמחוהש תונמדזהה לע סעכו באכ לש שגרב .דייצב וכישמהו תומדוקה

 .םינמרגה לש םבושל וניכיחו תומדוקה

 ףרוחה-תלגעש דע ונינפ לע רובעל םינמרגל תתל : ןמקלדכ הפקתהה-תינכת תא וניניש

 סוסה תא גורהי ןעלקמה ;(הרושב ןורחאה) עלקמה לש הדמעה לומ אהת םהלש הנושארה

 .ונלומ תולגעה לע שאב חתפנ ונלוכ ןמז ותואב ; המידק ךרדה רגסית ךכבו

 עיגה ונינזאלש דע .תרחא ךרדב םה ורזחי ילואש בושחל ונוליחהו ןמז הברה וניכיח

 ,ןנכותמכ ,רובעל םהל ונתנ .וניניע דגנל ועיפוה םהו ףרוחה-תולגע לש םינומעפה לילצ

 -ולרוא קילדה עגר ותואב .תזכורמ שאב ונחתפ ןעלקמה לש הנושארה היריה תא ונעמשבו

 הינשה הליבחה תא *! שא ,הירליטרא, : קעצו ץפנדרמוח תליבח קרז ,"דרופקיב,ה תא יקסב

 וששואתה זא .השק עצפנ ומצע דקפמהו ,יתדמע תברקב הצצופתה איה ,קורזל חילצה אל

 ,תולקב םהילע ונרבגתה ונא לבא ,ונילע תוריל ולחהו תימואתפה הפקתההמ םינמרג המכ

 "פהו םיגורהה תא ונקדב .ךרדה ךרואל םדקתהל ונלחתהו דקפמל *הנושאר הרזע, ונשגיה

 *ראסימוקטפואה,ה םהיניב .ונידיב ולפנ "םינמש םיגד,ש ונל ררבתהו םינמרגה ןיב םיעוצ
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 -ידקפמ ןכו ,וגהנו (תיברעמה היסורולאיב לש זכרמה) ץיבונרבב תיזכרמה הדקפמה לש

 יפל .םירחא םיהובג םידיקפו ,דועו הקוואיניס ,קצלק ,ץיבונרב לש םיישארה הרטשמה

 הגלפמה רבח ,(הירטסוא) ץניל דילי אוה היה ,ץנעפ "*רסימוקטפואה, לע ונאצמש תוריינה

 .(םיצאנה יקיתוול קר םיקינעמ ויהש ,הגלפמה לש *בהז למס, ול היה) .1928 תנשמ תיצאנה

 דירצש ,היסורולאיב לש "םיראסימוקטיבעג,ה לכ לש סנכ רבדב העדוה םג ונאצמ ויתוריינב

 קסנימ הצצפוה ןכאו ,ףרועב תיסורה הדקפמל טוחלאב ךכ לע ונעדוה ,קסנימב םייקתהל היה

 .דחוימ זכורמ עצבמב סנכה םויב

 "רב ידוהי לש תוטיחשה תעב ומלוצש תונומת םג ונאצמ ונלסיחש םינמרגה תושרב

 .קצלקו ץיבונ

 ןכל ,המחלמה ןמזב דייצב םיקסוע םייתגלפמה םהיניצק יריכבש ,ושיבתה םינמרגה

 ןעמל לפנ, אוהש םינותיעב םעידוהב ,םש והורבקו קסנלומסל ץנעפ לש ותיווג תא וריבעה

 < "תדלומה

 מייחב ראשנ אוה) ונתחמש לע הביעה יקסבולרוא בוהאה דקפמה לש השקה ותעיצפ

 "ידגב תא יפוג לע יתשבל רשאכ יתחמש התיה דחוימב הלודג .(וייח ימי לכל השק הכנ ךא

 םירעה לכב תוטיחשל יארחא היה אוהש ,יעדויב ץנעפ "רעריפנפורג, .א.סה לש דרשה

 .תיברעמה היסורולאיב לש תורייעהו

 רורחישה רחאל

 םע דחי ץפירפה רהנ תא וניצחש רחאל .1944 סרמב רידסה םודאה-אבצה םע ונשגפנ

 למוה ריעל יתחלשנו סויגהמ יתררחוש ,הרומ יתויהב .ויתורושב ונירבח בור סייוג ,אבצה

 ,למוהל יעיגהב .קסירב זוחמ תא ףיקהל הכירצ התיהש היצרטסינימדאה הנגראתה םש

 הדיחיב יתבצוה םש ,הנבורל ינוריבעה .םודאה אבצה דצב םחלש ינלופה אבצל יתבדנתה

 יתיאר םשו קנדיאמל יתעגה םג התיא ,םיאבה תוברקב יתכשמה התיא ,תינלופ תיאבצ

 -חלמב ללכ יתעדי אל םהילע ,הדמשהה-תונחמב םינמרגה לש העווזה-ישעמ תא הנושארל

 .םינזיטרפה תורושב םדגנ ונתמ

 ינומה לש ךופשה םדה תמקנ תא טעמב ונמקנ ,רידסה אבצב כ"חאו םינזיטרפב ונתויהב

 ,ד"יה .לארשי-תיב



 קיזייא-ןב ריאמ

 ''םירקנוב,, ךותב העש-ייח

 הלגע םע סוס יתינק ,הביבסב םיחטשה תא ושבכ םיסורהש רחאל ,1939 תנשב

 דוע םע יתדבע םש ,יתחפשמ תא םייקל ידכב ,הדילב הפועתה-הדשב דובעל יתלחתהו

 -הדש לע תונושארה תוצצפה ולפנ רשאכ .(1941 ינוי) םינמרגה ואבש דע םיאצילב

 לסיז-ילא עיפוה התיבה יתאבשכ .הצילבל הרזח ונעגהו ךרד-אל ךרדב ונחרב ,הפועתה

 יתשא לבא ."היסורל עסנו וניתוחפשמ תא חקינ ,בוט סוס ךל שי ,ריאמ, : רמאו ץיבונמלק

 -לאומש :ויה זא וחרבש םידיחיה .הצילבב ונראשנ הככו שוכרה תא ריאשהל התצר אל

 .יקציליב לחר ותסיגו ןמרק בקעי ,יקסלצנזד בקעי ,ץיבוקציא ףסוי

 קלחש ,רהמ ךכ לכ ועיגה םינמרגה .ןטק הפועת-הדש היה הצילב דיל הקנילרקב

 רובעל ידכ הרייעה לא ומדקתה םה .חורבל וקיפסה אל הפועתה-הדשב ויהש םיסורהמ

 ןכמ רחאל ,םידדצה ינשמ ולפנ םיללח .םינמרגה םע םינפ לא םינפ ונשגפנו ןמינה תא

 םגו םידוהי ,ללכהמ אצוי אלל םישנא שופתל וליחתהו הרייעל םיינמרגה םירייסה וסנכנ

 ודימעה ,ץיבונפג רזעילאו ץיבונועמש (הלומ) לאומש ושפתנ ךכ .םהב תורילו ,םירצונ

 .תמ וליאכ בכשו לפנ ץיבונועמש וליאו עצפנ ץיבונפג רזעילא .םהב וריו ריקל םתוא

 .םוקמהמ וקלתסהו םיתמל םהינש תא ובשח םינמרגה

 שפחל יתלחתהו תיבה תא יתבזע .םיידוהיה םיתבה תא םיפרוש וליחתה םינמרגה

 דע םוקמל םוקממ ונצר קי'צנרב ןתנ םעו ץיבונמלק לסיז םע דחי .והשלכ טלקמ

 הקלע-היח ותוחאל סנכיהל הצר קי'צנרב ןתנ .תוריל וליחתהו ונב וחיגשה םינמרגהש

 .תיבה תרטזוזג דיל לפנו

 יתקמחתה םשמ ,יקסנלרוא בקעי-קחצי לש ותיב דע תוניגה ךרד יתחרבו יתלצינ ינא

 רפכה לא יתצר טשיורמ .יתחפשמ ילב ידיחי ,טשיור רעיל יתחרבו הרייעל ץוחמ לא

 ורמא םהמ םידחא .ץיבונפג רזעילא םהיניב ,םידוהי המכ יתאצמ םש ,קורס בורקה

 .(ןינרווד) םירצונה ןיב תיתודידי החפשמ ונל התיה םש ,קוטסל ךרדב יתשא תא וארש יל

 םש ,קוטסל תודשה ךרד םדקתהל יתלחתה רקובה ריאהשכו ,רעיב יתבכש הלילה לכ

 .םידוהי המכ דועו הבוהא יתב םע יתשא תא יתשגפ
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 קיזייא-ןב ריאמ 208

 ,םידוהי ולצא איבחיש ימש ,הדוקפ התיה יכ ,ונתוא קיזחהל הדחפ תירצונה החפשמה

 המכ קר .הפורש הרייעה תא ונאצמו הצילבל אופיא ונרזח .ותחפשמ לכ םע גרוהל אצוי

 יתוחא תיבל יתסנכנ תוניגה ךרד .הקבר יתוחא תיב םהיניב ,םידוהיה-יתבמ וראשנ םיתב

 ןיב ,ונלש ןגה ךותב הקבר הרוכבה יתב תא םג יתאצמ ןכמ רחאל .ימא תא םש יתאצמו

 הרזח יתאבה התוא םגו ,ןמינה דיל ירצונ לצא התיה הרפש הנטקה יתב .תוגורעה

 .תיבב יתוחא לצא רוגל יתראשנו

 ןיב הרושב םלוכ תא וריבעהו תילותקה היסנכה דיל םידוהיה לכ תא ופסאשכ

 ןורהא ,יקסדורגובונ ןועמש םע יתוא וחקל ,רדגה ןמ תודתיב וציברהש .םיצבופטסיגה

 ודימעהו -- ןימרק המלש ןב בקעי ,ןימרק קחצי-םייח ,חקורה יקסונמסיו ,חפנה לסוב

 ליחתה הרייעהמ ונאצישכ ךא ,'ץרַאפ רפכל ךרדב ונתוא ליבוה ינמרג רמשמ .דצב ונתוא

 ץרַאפ רפכב .גרוהל ונתוא ואיצוהש ובשחי הרייעבש ידכ ,ונשארל לעמ תוריל רמשמה

 ימיב טסינומוק יתייה םא הריקחל יתוא ואיבה תועש המכ רחאלו ,ןרוגל ונתוא וסינכה

 תולקמ םע םינמרג השולש יל וכיח םש ,הנחמה רעש לא יתוא וחלש כ"חא .םיטייבוסה

 תכלל יל ורמא .רבא לכמ לזנ ימדש ,ךכ לאמשו ןימי לע תוכהל וליחתה םה .םהידיב

 .ישפנל ינובזע םש ,הדשה הצקל יתעגהש דע ןמזה לכ יל וציברהו ,תוגורעה ןיב ,ליבשב

 וב םיאבחתמ ונייה םיכלוה םינמרג ויהשכו "רקנוב, ונל ונינב ,התיבה יתעגהשכ

 ויה םינמרגהש ,םירקמה לכב ונגהנ ךכ .טשיור רעיל תוניגה ךרד םיחרוב ונייהש וא

 םש ונל היה ,ליט'ז וטיגב ונתויהב םג .הצילבמ ונשרוגש דע ,וטיגה ימוחתל םירדוח

 (1945) ותחפשמו קיזייא-ןב ריאמ
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 הגירהה תעב .1942 לירפאב הנושארה תינומהה הגירהה תעב ונאבחתה וב "רקנוב;

 "רקנוב, ונל ונינב םש םגו י'צוחאל דילש תורעיל ונחרב ליט'ז וטיגב הינשה תינומהה

 .רעיה ךותב

 'ץיבלשוק לדיא יסיג םע דחי וחרב םה יכ ,יתחפשמ תא יתדביא בוש וז החירבב

 יתכלהו הצילבמ תוחפשמ המכ דוע םע כ"חא םתוא יתאצמ .'ץיפ'צז רפכה דילש רעיל

 ."תזרצ ונל השעי ריאמ, : יקצוטס עושוהי ידוד-ןב רמא ךכ לע ךא .םליבשב לכוא שפחל

 וכלהו ןמינ רהנה תא ורבע יקסביאמ קחצי ןב המלשו יקצוטס ןויצ-ןב תחפשמ לכ םע אוה

 .םלוכ תא וגרהו ואב םהו ,םינמרגל תאז רסמו ךלה ירצונה .הקנילרקב ירצונ לא

 הזה "רקנוב,ה תא ,רחא *רקנוב,ב הרפש יתב התייה ליטיזב הינשה הגירהה ןמזב

 ,ןועמשד-לאומשו הדוהי יחא תונבו יתב .תסנכה-תיבל םלוכ תא וחקלו םינמרגה וליג

 .ונתוא ואצמ םש ,'ץיפ'צז תורעיל ועיגהו וחרב כ"חא ,תסנכה-תיבב אבחיהל וחילצה

 איהש הנעט איה .םינמרגה ושפת יקציבוכו'ז ףסוי-לאומש ןב הקבייל לש ותשא תא

 .הפ-לעב תוילותק תוליפת "הרמא, ,רבדה תא חיכות דציכ ,התוא ולאששכו הירצונ

 .הידלילו הלעבל רעיה לא העיגה איהו התוא וררחיש

 רבעמש םירצונה לא תולילב םיכלוה ונייה .רעיה ךותב לכוא ונל היה אל ,הלחתהב

 תסורפ ונל םינתונ ויה םידחא .לכוא םהמ םישקבמו (ונחנא הפיאמ ועדי אלש ידכ) רהנל

 ויה אל םינזיטרפה יכ ,לוכאל המ ונל היה ,םינזיטרפה לא ונפרטצהש רחאל ךא ...םחל

 -הרומכ םינזיטרפה יתוא וחקל ןכל ,הביבסה לכ תא יתרכה ינא .םיחקול אלא םישקבמ

 .םדוק ונב וללעתהש הלאב יתמקנ םג ךכו ךרד

 לש ותשא ןמינה רהנב העבט ,ונתגיסנ תעב ,ונילע םינמרגה לש תופקתהה תחאב

 איה ,התלחו הרפש יתב הררקתה ןמז ותואב .הידלי ינש םע ,יקסלסונסרק םולש ידוד ןב

 .רעיב התמו הילוחמ המק אל

 ונסנכנ .תרובעמב ןמינה רהנ תא תוצחל םינזיטרפ םישולשכ דוע םע יתוא וחלש םעפ

 םינלופה םע הלועפ-יפתשמ ויהש םירכיאמ תולגעו םיסוס ונחקל םש ינלבוטסומ רפכל

 םירודכ ולחה ,תולגעהו םיסוסה תא סימעהל ונלחתהו תרובעמל ונעגהשכ .םינבלה

 ,רשגה תא ונרבע אוהש ךיא .דאמ הבורק הדמעמ ונילע ורונש ,םידדצה לכמ םיפע

 ,חוטב תווממ שיא 14 ינא יתלצה ךכ .הריסב ונתוא וריבעה םשמו יצבוקספ דע ונעגה םשמ

 .תויריל תחתמ קמחתהל ךיא יתעדי ןכל ,חטשב הפי יתאצמתהו ךרד-הרומ יתייה יכ

 .הזה השעמה תא חבשל ןייצו םינזיטרפה דקפמ יתא קשנתה רעיל ונרזחשכ

 ינעגהשכ ."םירקנוב,ה ירדל לכוא איבהל םינזיטרפ המכ דוע םע יתאצי תחא םעפ

 םינמיס ונל הארה ,הריסב ונתוא ריבעמ היהש ירצונה .ינשה דצהמ תוירי ונעמש ,רהנל

 היה הזה "רקנוב,ה .אובת אלש הרצ לכ לע רהנה דיל ונוניכהש יברזרה "רקנוב ,ל חורבל

 רוח ונישע םינפב ריווא היהיש ידכ .רהנה ךרד וכותל סנכיהל םיכירצ ונייהש ,ךכ יונב

 .שיא 80-ל םוקמ היה וב ,"רקנוב,ה לעמ דמעש ץעה ךותב
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 ףסוי לש "רקנוב,ל יתשגינ ינאו והשמ לשבל םכשה יתשא המק דחא םושג םויב

 םיחישה ךותל ונחרב .יתחפשמ לש "רקנוב,ה ןוויכמ תוירי ועמשנ עתפל .יקסבוזל

 לא יתצר וקחרתה רשאכ .םידוהי וגרה דציכ ,םהיניב םירבדמ םיניארקוא ונעמשו

 ןתוא יתאצמ םשו ןמינה ןוויכב וחרב יתונבו יתשא .קיר ויתאצמו יתחפשמ לש "רקנוב;ה

 םיכומסה םירפכל יתאצי .תולפנתהה תעב שבלתהל וקיפסה אל יכ ,ירמגל תומורע טעמכ

 .םירחא םידגב ןנעמל יתגשהו

 'ץיבונימד רפכה דיל זא ונייה .םיצבוסאלווה ונלש "םירקנוב,ה תא ופיקה 1944 ףוסב

 קמחתהל ונחלצהו הביבסבש תוציבה לא ונצר .חורבל ןאל ונעדי אלו ן'ציבויל תורעיב

 רדתסהל רתוי לק היהו חטשה תא ונרכה םש ,הצילב תוביבסל רוזחל ונטלחה .םיחצורהמ

 אופיא ונרזח .םהירזועו םינמרג לש הפקתה תעב רתתסהל רתוי לק םגו לכואה תניחבמ

 .רורחישל דע ונייה םשו ונלש "רקנוב,ה תא וניקינ ,הצילב דילש תורעיל
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 .הלוגה תורייע לכב ומכ םימימתו םיטושפ ,בל יבוט םישנא ויה ונתרייע ישנא בור

 ומיקהו תידדהה הרזעה תא ונגראש םה םה .םתלוזל םג אלא םמצעל קר אל וגאד םהו

 .דועו רפסה-תיב .יממע-קנב ,דסח-תולימג ,םילוח-רוקיב :ומכ םיירוביצה תודסומה תא

 גאד .וידליל רוסמו בוט בא הנושארו שארב היהש ,ל"ז רקיה יבא היה הלאמ דחא

 אוה םלוא .םידליל ועיגהש תורתומה לכ תא ונל תתל לדתשהו ,יללכהו יתדה ונכוניחל

 תובבל אפרמ היה וינפ לע ךויחב .המחנ וא הרזעל םיקוקז ויהש הלאל םג בוט בא היה

 .םירובש

 החנמ ללפתהל םוי םוי ךלוה היה ,ולש חמקה-תנחטב השק הדובע לש םוי ירחא

 ינפל רועש רמול ,ארמג ףד דומלל שרדמה-תיבב ראשנ היה הליפתה ירחא ,בירעמו

 חתופ היה ,היונפ העש ול התיהשכ ,תיבב םג .םימיענה וירואב תא עומשל ובהאש םישנא

 .הלילב תרחואמ העשב וא רקובב םכשה םג םימעפל ,דמולו רפס

 .בר תויהל הצר אל לבא ,ורודב םינברה ילודג תאמ תונברל ךמסומ היה ל"ז יבא

 רשפא .יללכהו יתדה םלועה תויווה לכב יקב היהו ינוליח רפס אורקל ןמז אצומ היה אוה

 .המיענה החישהמ תונהלו םינוש םיאשונ לע ותא חחושל היה

 תונפ לכב וררש ןויקנו רוא ,תוכלמ תריווא ;םלועל חכשא אל ונתיבב תבש תוליל
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 ףכיתו ,םולש תבשב םישנה ונתוא םיכרבמ ,תסנכה תיבמ םיאב ויה יחאו אבא .תיבה

 שדק אבאשכ ,ןחלושה ביבס ונלוכ ונייה םידמוע ."םכילע םולש, החמשב רישל םיליחתמ

 .המיעטה תבשה תדועס הליחתהו ןייה לע

 ,ןי'צו'צשמ ד"יה רזעילא יחא אב ,םיטייבוסהו םינמרגה ןיב המחלמה הצרפ רשאכ

 ינאש וניבה םה .םיכסהל ירוהל היה השק .היסורל ונלוכ חרבנש עיצהו ,הרומ היה םש

 יבא תא שקיבו ותעד לע דמע יחא רזעילא .םתא אובל לכוא אל ידי לע תקונית םע

 ותויהב יבאש ,הניבה ימא לבא ,ול עומשל יבא הצר אל הנושארב .היסורל ותא אוה ךליש

 אוהש ובל לע רבדל הליחתה איה .םיצאנהמ הלודג הנכסל יופצ ,הרייעב להקה ישארמ

 ךשוח לילב ובזעש םיאצילב המכ דועמו יחאו יבאמ ונדרפנ ךכו ,רזעילא םע ךלי

 .הרייעה תא

 לט'זל ונדדנו הפורשה הרייעהמ ונלוכ תא םיצאנה ושרג םידחא תועובש ירחא

 ןגראתהל וליחתהש ,ונעמש םעפל םעפמ .וטיגב השק ףרוח ונילע רבע לט'זב .הכומסה

 וליפא יל היה רשפא יא תקוניתל םא יתויהב .תורעיל וכלהו ובזע םהמו וטיגב םינזיטרפ

 ןובשחב םיאב םניא םידליו םישנש ,שארמ ועידוה םה יכ ,םינזיטרפה םע רשק לע בושחל

 העדב התיה ימא לבא ,תורעיב ונייח תא ימצעל ראתל יתלוכי אל ללכב ינא .םנוגראל

 ? דבאל ונל שי המ : תרמוא התיה רקיעב .תורעיל תכלל םיכירצש יל החיכוה איה .תרחא

 .םייחב ראשיו לצני והשימש יוכס שי םשו ,םידובא ונלוכ ןאכ אלה

 יכ ,ונלצנ הנושארה הטיחשה ןמ .לט'זב תוטיחש יתש ונילע ורבע ץיקה אוב םע

 ואבחתהש ולאו ,רתוי ושפיח אל םתוא ולבק רשאכו ,םידוהי ףלא קר ושרד םיחצורה

 דחא רקנובל ונדרי הינשה הטיחשה הליחתה רשאכ .םישדח המכ דועל םייחב וראשנ

 תא םבור ובזע ינשה הלילה ירחא .המישנל ריוא היה אל ,ארונ היה בצמהו שיא 0

 .תקונית םע םהירחא ץורל אל וריהזה ףאו וריאשה ונתוא ,תורעיל וחרבו רקנובה

 ןאל :הלאשה ונינפב הדמע זא .רקנובה תא בוזעל ונחרכוה ישימחה הלילה ירחא

 םוקמל ךרדה תא שפחל ונכלהו ונאצי לבא ,ונל םיעודי ויה אל םיכרדהו הביבסה ? תכלל

 ויה תובוחרה לכב ,המויא התיה וטיגה ןמ האיציה .ץעראווד -- ונליבשב ידיחיה הלצהה

 .בלה תא וערקש הסיסג תולוק ונעמשו ,םישנא לש תופוג תוכלשומ

 תקוניתה םא השענ המ :הרומח היעב דוע ונינפל התיה רקנובה תא ונבזע ינפל

 :הרמאו ילא התנפ ,הלא ונירבד תא העמש איהשכ ?תוכבל םואתפ ליחתת הל'האל

 הדלי היהא ינא ,הל'אמא ידחפת לא ,יאשחב קר הכבא ינא ,קעצא אל ינא ,הל אמא;

 הלש אבאש הל יתראב רשאכ יכ !אבא הל ןיא המל :הניבה אל איה דחא רבד ךא ."הבוט

 .רבדה תא השפת אל איהו ,התגשהמ הלעמל הז היה ,קוחר קוחר אבצב

 ,תוכובנ ונדמע .םיכרד תשרפל ונעגהו הלילה לכ ונכלה (מ"ק 12) ץעראוודל לט'זמ
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 ונכלהו ךרדה לע התוא ונדרוה .הל'האל לע ךומסל ונטלחה .רוחבל ךרד וזיאב ונעדי אלו

 ,הינשה ךרדב םידוהי וכלה הליל ותואב יכ ,סנ שממ היה הז .ץעראוודל ונעגה ןכאו הירחא

 .םיצאנל םורסמו םוספת םירכאהו ,רפכל ועיגה

 אלמ רבכ היהש ותיבל ונתוא סינכה אוהו יקסנילאג ןימינב תא ונשגפ ץעראוודב

 .ןימרק היח יתרבח תאו ,קי'צנרב הרפש תא ונאצמ ותיבב .םישנא

 הדובעה .תורייע 70-מ הנה ואבוהש ,םידוהי םיפלא תעבראכ ואצמנ ץעראווד הנחמב

 .המל ןיבהל ילבמ םוקמל םוקממ ןתוא ונרבעה ,םיהובג םירהב םינבא ונבצח .השק התיה

 הז היה השעמלש ,קרמ תצקו םחל םרג 120 םויל דחא לכ לבק וז תכרפמ הדובע רובע

 ,םינושארה ןיב תויהל ףחדנ דחא לכ ,םיארונ ויה קרמה תלבקל םירותה .םירוכע םימ

 םימי המכ ירחא .תואכהב רמגנ רבדהו קרמה תא הזל הז םיכפוש ויהש הרק םעפ אלו

 .תיבב םח קרמ תצק ונליבשב ןיכהל אוהש ךיא הלדתשה אמא ,רותב דומעל אל ונטלחה

 םע ,יקסול ףסוי -- םירחאל רזעש ידוהי ,םישק םימי םתואב .ץעראוודב היה

 אוה .הרוהט המשנו םח בל םע לבא טושפ ידוהי היה .הרוכבה תבהמ קוניתו ויתונב יתש

 טקשב סנכנ היה תבש םוי לכב .לבקמה תא שייבל אלש רתסב םהל רזעו םיבער שפיח

 ,הלודג תחלצב לצב םע ןונצה תא ןיכמ היה תוריהמב ,ועורזל תחתמ לודג ןונצ םע ונרדחל

 (תונוש תורייעמ) םישנאה םירשע לכו ,רדחה עצמאב דמעש ןחלושה לע הדימעמ היה

 דמשוה הז רקי םדא .רשואמ היה אוהו ,ומחלמו ןונצהמ לוכאל םיחרכומ ויה ,רדחב ורגש

 .ד"יה ,הנממ רכז ראשנ אלו ,ותחפשמ ינב לכ םע דחי

% 

 הרכיא לצא הביל יתוחא תא יתרדיס .הדובעל ליגרכ ונאצי ,רקו ריהב ,דחא רקוב

 לבקת םגו ,ץוחב םויה לכ תויהל ךרטצת אל איהש תרשואמ יתייה .התיבב דובעתש תחא

 .הרובע ינא השוע יתייה תימויה התדובע קלח תא .התיבה המ רבד איבהל לכותו לוכאל

 ,םישנ םירשע ונייה .הטיחש םיננכתמו הנחמה תא ופיקהש ,הרושבה העיגה םואתפ

 אול םג .םיבורקה תורעיה לא ונחרב יביטקניטסניא ןפואב .תושעל המ ונעדי אלו ונמהדנ

 וניאו יתוא הנעמ ןופצמה ךא .ןתוא ליצהל הלוכי יתייה אל יתוריקי לא הרזח יתכלה

 .אוהה רמה םויב ישעמ לע ימצעל לחמא אל םלועלו ,החונמ יל ןתונ

 .םילודגה תורעיה לא ךרדה תא תחא ףא העדי אל ,דחי ונחרבש םישנה םירשע ןיב

 תכלל וצרש םג ויהו ,םירכמ םירכא לא תכלל וצר תורחא ,הדיל וטיגל תכלל וצר תודחא

 לבא ,יתוריקי תא שוגפא ילוא יתבשח ,השידא יתייה ינא .םינזיטרפ שפחל תורעיה לא

 .הדומלגו הדדוב יתראשנ ,אושל התיה יתוקת

 גלש תפוס הללותשה ,לודג היה רוקה ,רבמצד שדוח לש םינורחאה םימיה זא ויה

 ,הלאכ םירוחשו םילפא תולילו םימי המכ רחאל .תואצמנ ונא ןכיה תועדוי אל םישנה ונאו

 ונדחפ לבא ,לכוא טעמ לבקל דציכ בושחל ונלחתה .והשמ תושעל תוחרכומ ונאש ונשגרה
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 האצישכ .ןולחב ונקפדו רעיב דדוב תיבל ונשגנ ,הרירב ןיאב ,ףוסבל .והשלכ תיבל תשגל

 המכ רחאל .הבלכ תא ונירחא החלישו ונתוא השריג ,תוידוהי הברה ךכ לכ התארו הרכאה

 .תיבה לא סנכהל ונל ונתנ ,ונחלצה םעפהו ,רחא תיבב ונלזמ תא בוש וניסינ תועש

 ,ןחלושה ביבס ונתוא ובישוה םה ,םירקי םישנא ,םינקז הרכאו רכא ויה לדהו ןטקה תיבב

 תויחכ לכואה לע ונלפנתה ונלוכ ונא .שבדו בורכ םג ואיבהו ,תובר םחל תוסורפ וכתח

 םירכאה ידי תא ונקשנ תיבה תא ונבזעש ינפל .םידיב שבדהו בורכה תא ונפטחו ,תופרוט

 םוקמהו ,לט'זל בורק תואצמנ ןתא ,יתוריקי, : הפיסוה הרכיאהו ונתוא וכרב םה .םיכוטה

 ."םילודגה תורעיל תכלל הנכשמה ,ןכרובע ןכוסמ

 .תונטק תוצובקל קלחתהל ונילעו ,דחי תכלל םישנ םירשעל רשפא יאש ,ונחכונ

 יתכלהש תרכוז קר ינא ,ונדרפנו ונקלחתה דציכ תרכוז ינניא ? ימ םע ךלת ימ +ךיא לבא

 .רתוי תורחאה תא ונאצמ אל ונבששכו ,םחל שקבל רכאל םישנ יתש דוע םע

 .תויאלקח תווח לש רוזיאל בורק רעיב ונבכש וניתשולש ,םימי הרשעכ דוע ורבע

 ונל השרה תוליל המכ .וילא הנפש ימ לכל רזעש ,בוט םדא ,טסיטבאב רג ןהמ תחאב

 .םוקמה תא בוזעל ונל עידוה הנכס הברקתה רשאכו ,םחה רונתה ביבס ותיבב תבשל

 לכה היה וב .םמוש םוקמל תובערו תואופק ונעגה ,םידודנ לש תולילו םימי 24 ירחא

 תושידא ךכ לכ רבכ ונייה .תואצמנ ונא הפיא לואשל ימ תא וליפא היה אלו ףורש

 וניארו תובע רעיל ונעגה .םוקמ והשזיאל עיגהל דבלבו הבשחמ לכ אלל ונכלהש ,ונישפנל

 דחאב ונכלה ,םירצ םיליבש המכ וכשמנ רובה ןמ .המדא יחופת ונממ וקירהש רוב

 ןמ ואצי םואתפ .ףרוח תלגעל םותר סוס דמוע רעיה הצקב יתיאר םואתפו םיליבשה

 םהיבור תא ונוויכ םה .עונ ילב ונדמעו ונדחפנ .םירטוש ידמב םירבג השולש רעיה

 !חספ :עורפ לוקב ונתאמ תחא הקעצ םואתפ .תומל תוכחמו תודמוע ונחנאו ונדגנ

 ,לט'זמ םירוחב םהיניב ויה .םירטוש ידגב ושבל רשא םידוהי םינזיטרפ הלא ויה

 םיאצמנ םש םוקמל ךרדה תא ונל וארה םהו ,םהלש תורעיב תואצמנ ונאש ונל עדונ םהמ

 .הביבסהו לט'זמ םירחא םידוהי

 ,ריע יגב ןיב החונמ םוקמ לט'זמ יתורבח יתש ואצמ םיאלט'זה תוחפשמ לא ונאבשכ

 וניתשו ץיבונירק הלגייפ תא יתשגפ םימי המכ רחאל .תרתוימכ ימצע יתשגרה ינאו

 ריאמ היה ינשגפש ןושארה .ןמינה תודג לע ובשיש םיאצילבה תוחפשמ לא ונכלה

 יתוא האיבה הלגייפ .תיארנ ינא דציכ יתוניבה ,ימא םשב יל ארק רשאכו ,קישטנאראב

 םייח עיפוה םואתפ .םירחאו ןירפלה האל תא יתאצמ םש ,יקצוטס לרב לש טלקמה לא

 .יתוא ריכה אל יתינעשכ .ץיבוקציא לחר תאצמנ ןכיה םיעדוי םה םא לאשו ץיבלסוי

 ,םלועל חכשא אל ותוא) םטלקמ לא יל אורקל ותוא חלש יקציווס ריאמ רזעלאש ,רמא אוה

 המדאל תחתמ רובל יתסנכנשכו ,ןטק טלקמב םישנא העבש רבכ ויה םה .(חאכ יל היה אוה

 םימי ירחא ףוס ףוס .טלקמה תא םמחל ןטק לזרב רונת םהל היה יכ ,םיענ םוח יתשגרה

 .חונל םח םוקמ יתאצמ ,שואיו רוק ,בער ,דחפ לש תולילו
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 לרב .תואופק ויה ילגר יכ ,ימוקממ עונל יתלוכי אלו טלקמב יתבכש םימי שדוחכ

 .דוע יתייה אל הבער .םח קרמ יל שיגה ריאמ-רזעלאו םחל יל איבמ היה

 ונמצע תא ונשגרהו ,ותדובע תא השע דחא לכ ,והשכיא ונייח ,רעיב םיטקש םינמזב

 לכ ברחנ ,םינבלה םינלופה וא םינמרגה דצמ ונילע רוצמ ימיב םלוא .תחא החפשמ ינבכ

 .יערא החונמ םוקמ בוש ונמקהו ,שדח םוקמ שפחל ונכלהו ,בר למעב ונרדסש המ

 ןיאמו ,הלא םיישונא אל םיבצמב םייקתהל ונלוכי דציכ ,ןיבהל יל םג השק המכ

 ...תויחל ךישמנ ןעמל קבאהל ,הרובגו ץמוא דוע ונבאש

 (ןירפלה) ציבורברג האל

 ..םימה ינפ-לע ךמחל חלש

 ידוהי םע דחי האושב הפסנש ירומ-יבא תמשנל רכזו ןויצ ןאכ דימעהל יתנווכב

 לש תיללכה התומד ינורכזב הלוע ,ךימסו קוחר לפרע ךותמכ .הנהו .הצילב ונתרייע

 .תובוטה ירוענ-תונש תא יתיליב הבו יתכנוחו יתלדג הב ,יתדלוה-תרייע -- ונתרייע

 הב ,םירוענה תויווח ונילע ורבע הב ,םלוע רוא תא הנושארל וניאר הב הרייעה וז

 .היללצו היתורוא לע תיסופיט תיתולג הרייע םנמא התיה איה .םייחה יווהמ ונכותל ונגפס

 ,תישונאהו תידוהיה השוחתה ונב החפוט הב הרייעה וז ךא ,היתוגותו היתוחמש לע

 ,הצילבב ידוהיה רעונה תא ןייצ הז רבד .רתוי םדקתמו שדחב ןשיה םייחה-חרוא יונשל

 .תואיצמב הדירמו המחלמ אלא "שי,ב תוקפתסההייאב -- ,ויתועונתו ויתובכש לכ לע

 ןואמצה ןכו ,םלוכ תא החנהש וקה היה ,ונצראב םישדחה םייחה תא םישגהל הפיאשה

 ובלתשה הרייעה לש םירופאה םייחב .רתוי ההובג תיתוברת המרל עיגהלו תעדלו דומלל

 קר אל ועדיש רפסה-תיבב םירומה דצמ ךכל העפשה התיהו ,ונצראל הלואג-יפוסיכ

 .השדחה םייחה-ךרד לע עיבצהלו ןוזח ול תונקהל םג אלא רעונה תא דמלל

 תפחרמ שדוקה חור .גחיידגב םישובל םלוכ .תורוגס תויונחה -- הצילבב תבש

 ןיפ ברה אתמד ברה תא ליבומ שמשה ה'ציא 'ר .קושה רככב רקיעבו ריעה תוצוחב

 השרוחל םלוכ םיכלוה םירהצה-תחוראו הליפתה ירחא .דובכ תאריב תסנכה-תיבל ל"צז

 .הזה םוקמב וצרממ קרפתמ היה רעונה .ןמינה תפש לעש ץירפה לכיה די לעש

 ףמינ רהנה םרוז התחתמ הטמלו האנ העבג .דחוימב ילע בוהא היה הזה םוקמה

 .הזה אלפנה םוקמל תעגעגתמ יננה םויה דע



 205 ...םימה םינפ-לע ךמחל חלש

 איה האשנ ,םינבר עזגל רצנ .םינולס י"ע ןיצרדב הדלונ יקסבוכיד לחר ימא

 .ךרצנל הרזע -- לכה לעו ןח-תונעו תועינצ ,תונידעה שרוש תאו בוטה דוסי תא השפנב

 תפ םג) םיברל הקדצ הקליחו םיכרצנל הלודג הרזע השיגה הנושארה םלועה-תמחלמב

 תב ,הימי-ימדב הרטפנ ה"ע אמא .(םיבער םידלי ןיבו הידלי ןיב תקלחמ התיה םחלה

 .םיעברא

 .יתוא .הרות םהל תונקהל לדתשה בר ישוקבו שפנבו בלב וידליל רסמתה אבא

 .םירומל רנימסב דומלל הנליוול חלש החפשמב הריעצ יכה

 .שפנ הפיו םינפ תרדה לעב היה ,הצילב דילי ,ןירפלה םהרבא ןב לארשי ,ל"ז אבא

 .ךרצנל הרזע -- לכה לעו ,וב רכינ הנדע לש ץוצינ ,תוירבה לע בוהא ,בל בוטו היה םימת

 הצרפשכ .ביזכה אל םעפ ףאו ןכה בצמב היה דימת ,תלוזה תרזעל היוטנ דימת התיה ודי

 תיב .םימורעו םיפחי ,םחלל םיבער ,םיטלפ םידוהי ונילא םורזל וליחתה םלועה-תמחלמ

 ,באל םהל היהו ותיב םתוא ףסא אוה גג-רסוח לכלו ףדרנ לכל טלקמ זא שמיש יבא

 ץראב םיאצמנ םהמ .ןידכו תדכ הרייעה תונב םע םהיניב םיקוור ןתיח ףאו םמויקל גאד

 .הצרעהבו הבהאב אבא תא םיריכזמו יתיבל םיאב ,הזה דסחה תא םיחכוש אלו

 לע םעפ אל םיבכוש ונייה תיבה-ינב ונאו םישנא האלמ זא התיה ונתיבב הניפ לכ

 הלילב לדנמ יחא תאו ונתוא אבא ריעה םעפ אל .םיחרואל ונמוקמ תא םינפמו הפצרה

 םהו םיפייעו םיבער םישנא ואב .גגה תיילעב ןושיל וכלתו ומוקת, -- :רמוא היהו

 :ויפ לע הרוגש ארמימה התיה הז וקוסיעב ."-- .המח הטימלו םח לישבתל םיקוקז

 ."ונאצמת םימיה בורב יכ ,םימה ינפ לע ךמחל חלש,

 לש םידלי ינש רשאכ ,הגירההו לוסיחה ןמזב ןכמ-רחאל המיקתנ וז ארמימ ןכא

 ישארמ היהש אפור דחאב ושגפ םשו ץרובד הרייעל וחרב (לאימחריו עלעווייפ) יתוחא

 לש דסחהמ הכזו טילפכ ןמז הברה תיבב ונלצא םדוק היה הזה אפורה ."טארנדוי,ה

 גג-תרוקו םחלב םהל רזע ,םידליה םע תובוט השעו אבא תא הבוטל רכז אוה .יבא

 .דודיעו דעס םהל שיגהו

 זא .םידגבה תאו לכואה תא ונתאמ וחקל ,לט'זל הצילב ישרוגמ תצובקב ונעגהשכ

 יתינפש הז .אבא ליבשב הפורתכ רכוס טעמ תוחפה לכל ונל ונתיש "טארנדוי,ה לא יתינפ

 וחקלנש םירבדה ןמ ונל ריזחה אוהו ,ודי לע רזענו אבא תא תומדוק םינשמ ריכה ,וילא

 .ונתאמ םדוק

 לבא ,וידלי םע ןאכ דחיתהלו הצרא תולעל התיה ותפיאשו בהלנ ינויצ היה אבא

 .לט'ז הרייעב םיצאנה ידיב הפסנ אוה .םשגתה אל ומולח

 .שודק ורכז יהי
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 (יקסבוכ'זוא) ץיבורזייל המולב

 תחא החפשמ תורוק

 ,הרוכבה יתייה ינא .םידלי 8 ונייה .יקסבוכ'זוא הקטאו בייל : ירוהל הצילבב יתדלונ

 רקיעש חזרמ-תיב היה יבאל .הכלמו לרב ,הקשב ,הלרפ ,הביל-היח ,ה'צנימ ,ה'צביר ירחא

 .ש"יי תותשל םיאב םיירפכה"םייוגה ויה זא יכ קושה םויב היה ןוידפה

 הצנירפש ,קחצי :םידלי 3 ונל ודלונו לט'זמ ץיבורזייל םייח םע יתנתחתה 1924-ב

 .היסורב הדלונש האלו ל"ז

 החלשו ילעב תא .ד.וו.ק.נה הרסא ,הצילבל וסנכנ םיסורהו 1939-ב המחלמה הצרפשכ

 .םישדח 3 לש הפוקת ,הדילמ יקצטמ םע דחי ,רהוסה-תיבב בשי םש ,הדילל ,ריסאכ ,ותוא

 ,קסנימל והוריבעה 30.5.40-ב .תוטעמ אל תוכמ גפסו בערמ ,רוקמ לבס רהוסה-תיבב

 תמשאב רהוס-תיב םינש 8-ל ןודינ ילעב .יקצטממ דרפנ קסבטיווב .קסבטיוול םשמו

 תרבעה ינפל שדוח .קסנמרומ י"ע קסרוגרצנומל ךרפ תדובעל חלשנו "יאקיטילופ, ותויה

 םע ינואיצוהו יתיבל .ד.וו.ק.נ ישנא ואב .חספ ינפל ,40..30-ב ,קסנימ אלכל ילעב

 .ןטסקזקל ונעגהש דע םימי שדוחכ תבכרב ונעסנ .ילעבל יתוא םיליבומש יל םרמאב ,ידלי

 ...ותוא יארת דוע :יל ונע ,ילעב הפיא ,יתלאשל .רעיב ,קחצי ינב םע דחי ,יתדבע םש

 אצמש דע ינשפיח םישדח 3 .וזמ הז ללכ ונעדי אל 1941 ינויב ,המחלמה ץורפ דע

 1942-ב .האל :תבה יל הדלונ םשו לזרבה תליסמב ונלוכ ונדבע זאמ .ילטרק זוחמב יתוא

 .א"רנוא תונחמב ונייה םש ,הינמרגל ונרזח המחלמה םותב .םודאה אבצל ינב תא וחקל

 ,הנח-סדרפב םילוע-תיבב ונייה הליחת .*הלילג, הינאב לארשיל ונילע 1948-ב

 .הזה םויה דע םיבשוי ונא םש וכעב רוגל ונרבע כ"חא

 וצר הביל-הייח יתוחא תא .ל"ז יבא גרהנ הנושארה הטיחשב .לט'ז וטיגב ויה ירוה

 ירחא .הגרהנ איה םגו ,היבאמ דרפהל התצר אל איה לבא ,.םייחב ריאשהל םינמרגה

 לבא ,תודשב ואבחתה ךרדב .ץרובדל ,ס'הקייש-הנח הנוי םע לרב יחא חרב ,הטיחשה

 .םהב וריו םינמרגל עידוהל רהימש דחא יוג םהב שיגרה םלזמ עורל
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 דחי ןמע .רקנובב ואבחתה הלכלמ יתוחאו ,ימא .באב ג"כב התיה הינשה הטיחשה

 רקנובה תא םינמרגה וליג הללגב .תוכבל הליחתה רשא הנטק הדלי םע השא התיה

 .םוקמב התמו בל תפקתה הלביקש ,ךכ לכ הלהבנ הל'הכלמ .הצוחה םלוכ תא ואיצוהו

 .התמ רבכ התויהב הב ורי םינמרגה

 ואצמ םינמרגה ךא ,שא-יבכמ לש ןינבה גג לע ואבחתה דליהו הליב-ה'צבר יתוחא

 איה .לט'ז לש רטסיימגריבה לצא ,שק-תמירעב האבחתה הלרפ יתוחא .םוגרהו םתוא

 םלוכ םע דחי הוחקל םינמרגהו הילע ןישלה ומצע אוהש דע םימי עובש םש הבכש

 תינוכמ האב ןכמ רחאל .המדאה רבעל םינפה םע בכשל םהילע וויצ םש .קושה לא

 .םלוכב ורי ריעל ץוחמ .םתוא הפסאו

 השרו תא וציצפהשכ .הילא הפרטצה הקשב םגו 1938-ב השרוב הנתחתה ה'צנימ

 .ןלרוגב הלע המ תעדוי ינניא םויה דעו ,םש ןהיתש ויה (1939)

 ציבלסוי םייח

 דיייה יקציבנגינ המלש-הירכז רקי רבח

 דתויהב ונתאמ תכלה .ידוהי םדב תולאוגמ םיידיב תפטחנ וב עגרהמ ףלח בר ןמז

 האושה תפוקתב ונמע לש ירזכאה לרוגה .דיתעל תווקתו תונורשכ אלמ ,ריעצ הכ ןיידע

 .לומתא קר רבדה היה וליאכ יל המדנ .ךעזגמ תתרכנ .ךילע םג חספ אל

 וררשש םיאנתב ךייח ויה םישק .ינורכזב קומע םיתורח םיפתושמה תודליה ימי

 .ךקלחב חמש תייה התא ךא ,ךל רוזעל דימת יתיסינ .ךילא יאובב דימת תאז יתשח .ךתיבב

 אקוד וא ,הלא םיאנתב םגש תדמל .םהמ תמלעתהו םייחה-יישק תא תרכה ךירוענב רבכ

 .םהב תנחינש תונורשכה תא לצנלו קמעתהל שי ,הלא םיאנתב

 רבכ .ךתציחמב רתויה לככ בר ןמז ראשהל הצור דימת יתייה ,דחי ונמדזנ רשאכ

 א רבכ .ךב האג יתייהו םיכרובמה ךיתונורשכ תא יתשח תוכרה תודליה תונשב

 ,הפשל הקיזה ךלצא התלגתנ ךתונטקמ .תירבע וניניב רבדל ונלחתה ,ירבעה רפסה-תיבב

 .ץולחכ הצרא תולעל ףאש דימת רשא ,ךיבאמ ךל אב הז רבד .תויצולחלו תדלומל

 תירבעה תורפסב דימתמכ תילגתנ הצילבב ירבעה רפסה-תיב רמגבו ופלח םינשה

 ומיהדה םירישה .ץראה לא םיעוגעג םיאלמ ,םיירבע םיריש ואלמתנ ךיסקנפ .השדחה

 .ריהזמ דיתע ךל ואבינ םלוכ .תאז ךירעהל ועדיש םירחא םג אלא ,ךירומ תא קר אל
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 תפש לע ונכרעש םילויטה תא ינרוכז .דואמ םיקודה ויה וניניב םיירבחה םיסחיה

 ןיזאהל היה םיענ .תדלומה לע םיאשונב תירבע רבדל :ונלש הרטמהשכ ,ןמינ רהנה

 תיכיחו שדח ריש ינזואב ארוק תייהש ןושארה דימת יתייה .ךיריש םולקדלו ךיתואצרהל

 .יתבוגתל

 רפסה-תיבל תלבקתנ רשאכ הברה ךתחמש תא ינא רכוז .תייה רוסמו בוט רבח

 תייה יכ ינחוטב .דיתעל תוינכת תמקר זא רבכו תייה רשואמ .הדילב ,"תוברת, ירבעה

 .םיירבעה םיררושמה ןיב ךמוקמ תא אצומ

 .(1939) םלועה-תמחלמ לש הארונה הפוקתה תלחתה םע הגפ הלודגה החמשה

 םדוקמ היה הארנש המ לכ .האושה אוב תא ורשיב םה .םירוחש םיננע וסכתה םימשה

 לבס ונלבס .ונתיבמ ונרקענ ,רקפה ושענ ונייח .ונמע תערל םשגתה ילאיר יתלבו קוחר

 .ונתאמ ומלענו וזוגנ תופיה וניתוינכת לכו .רמו בר

 ןורחאה עגרב םג .תווקתו ץרמ אלמ ,ריעצ הכ ךדועב ,ךתוא ופטח םיירברבה םיחצורה

 ,םנובשח לע םינורחאה ךירבד םהל ומענ אל .יארפה םפוצרפב םיחצורל תחכוה ,ךייח לש

 .םיישונא-לע -- םישק םייוניע ,יגארטה ךתומ ינפל ךתוא וניע ןכל

 .ונתרייע לש םישודקה ו-ל םע דחי ,םשה שודיק לע םרומ שארב תכלה

 .חצנל ונכותב ךורב ךרכז אהיו ךמד םוקני 'ה
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 יקסבולוקוס לצרה

 ל"ז ץיבוקציא (עמאשז) ןמלז ידידי-ירבח

 לכל ךא .ץיבוקציא לטיגו ףסוי-לאומש 'ר תחפשמ -- ונתרייעב הבושח החפשמל ןב

 ףד ותואב ולא םימשרנ בורל .ולשמ הרובג-תפוקת ףא םימעפלו ומצע תויוכז ול שי םדא

 םדא-ינב לש םייוסמ גוח ךותב תדחוימ תונמדזהב וא הרקמב םסרפתמה ,וייח תודלותמ

 ,ץיבוקציא (עמאשז) ןמלז ייחב .םהייח ימי לכ ךשמנש םידדצה ינשל קופיס ןתונו םירחא

 ,הפוקת התואב .הרייעב ינויצה רעונה תעונת ןעמל ותדובע תעב וזכ הרובג-תפוקת התיה

 םשור השע םש בהלנה ומואנ ,קודורגובונב ר"תיב לש סנכב ףתתשה ,16 ליגב ותויהב

 .םהמ םיבר לש םהיתונורכזב תרחנו סנכה יפתתשמ תואמ לע ריבכ

 ץיבוקציא ןמלז

 הענמ ומצע ךרע תרכה .וינעו עונצ ,תוכילה:-םיענ .תטהולו תדקוי חור לעב היה ןמלז

 השעש יעבט שוח ול היה ךא ,ותביבס ינפב וישעמב רהיתהל וא שארב ץפוק תויהל ונממ

 -תנחטב ותדובעב .תירב-ינבמ אלש הלא תוברל ,םיגוחה לכמ תוירבה לע בוהא ותוא

 הרבגו הכלה םכותב תוימשיטנאהש ,הביבסה ירכא םע םוי-םוי שגפנ ,ויבא לש חמקה

 םע תושגנתה ףא ול התרק אל כ"פעא -- ,הינשה םלועה-תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב
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 11 ל"ז ץיבוקציא (עמאשז) ןמלז

 תובכש לכ לע לבוקמ היה םירחא םיניינעב םגו םנומא תא שכר אוה .םהמ והשימ

 .הביחבו דובכב וילא וסחיתה םלוכו -- תינלופה ןהו תידוהיה ןה -- היסולכואה

 ,םירישע םירוהל ןבו טלוב ינויצ ןקסע ותויהבו ,1939 תנשב םיטייבוסה תשילפ םע

 ונשגפנ זא .והוריכה אלש םוקמב הדובע ומצעל שפחל דודנלו הרייעה תא בוזעל ןמלז ץלאנ

 הליחת .תונובשח-האור שפחמש (ביטרפואוק) "לעטרא; לע ול יתרפיסו ץיבונרבב ונינש

 תא לבקל טילחהו זוע ביהרה כ"חא ךא ,תונובשח-האור ודועמ היה אל יכ ,רבדב ססיה

 הלהנל חילצהו ותדובעב ןייטצה ,עוצקמה ירותסמ לכ לע טלתשה רהמ שיח ,ןכא .הרשמה

 ותוגהנתהמו ותדובעמ ןוצר-יעבש דאמ ויה -- םילעופהו הלהנהה -- םלוכ .אלפנ רדסב

 .תיתודידיה

 סויג-וצ ןמלז לביק ,(1941) םינמרגהו םיטייבוסה ןיב המחלמה ץורפ ינפל םייעובש

 וליעוה אל םיצמאמה םלוא ,ותוא ררחשל הלדתשה "לעטרא,ה תלהנה .םודאה אבצל

 ותרובק שיא עדי אלו ונשגפנ אל בוש זאמו .ץיבונרב תא בוזעלו סייגתהל ץלאנ ןמלזו

 .הזה םויה דע

 ותוגהנתהל דע יתייה ןכל ,דחי וניליבו ונדמל ,תודליה ליגמ ידידידירבח היה ןמלז

 רעונה תעונת ןוגראב ויתולועפל םידע ויהו ותציחמב וליבו ודמל רשא הלא .וייח-חרואלו

 תונותנ ויה ויתופיאשו ויתובשחמ .רקיהו ןמאנה רבחה תא םהייח לכ ורכזי ,הרייעב ינויצה

 ןעמל ודצמ ןברק לכל ןכומ היה אוה .ותנידמו םעה דיתע ןינבב רוזעל ,י"אל הילעל דימת

 -תנידמב דחי ונתא תויחל הכז אלש לע רעצה םייתעבש לודג ןכל ,הזה לאידיאה תגשה

 .תיאמצעהו תררחושמה לארשי

 ! ךורב ורכז אהי

 ץיבוקציא חרזו (ריבא) קינדור .א ,ןמפיוק .י ,ץיבוקציא ןמלז : ןימימ



 יקציווס .מ .א

 וז לומ הז היחו סדא

 םדא-ינב לש תוללעתה

 ,אקשעש האלו הירא-דוד ןב םייח-רזעלאו יקסװָאכעשזָא לחרו עווייפ תב האל-המחנ

 התיהש ,יקסוואקילימ עטלא .םתחפשמ-תב י"ע וצמוא םה .םישולשה תונשב ונתחתה

 דע ,עטלא לש התיבב ,הונעב ויח הככו םימימתו םיטקש םישנא ויה גוזה ינב .תירירע

 .האושה ץורפ

 -ינב בור םע דחי וז החפשמ הרבע ,ונתרייע תא בוזעל םיחרכומש הריזגה הדרישכ

 םינמרגה םיחצורה רשאכ ,"הינשה הטיחש,ה דע החפשמה הבשי םש ,לט'זל ונתרייש

 ,וטיגה ןמ קמחתהל הנודנה החפשמה ידיב הלע הטיחשה ןמזב .םידוהימ לט'ז תא "וקינ;

 ואיבחה ולצא (שעילוק) הצילב דיל רכיא לא וחרב ילהצנירפש הנטקה םתב םע םהינש

 ,ןכא .םעז תעב טלפמ ואצמי ןאכש ,הבשחמ ךותמ ,םתיב ילכמו םהידגבמ ןכל םדוק

 ובכש קר םהשכ םלוא ,חונל םוקמו לוכאל םהל ןתנ ,תופי םינפ רבסב םתוא לביק שעילוק

 .תידוהי החפשמ תאצמנ ותיבבש םהל עידוהו םינמרגה לא שעילוק ךלה ,ומדרנו

 תאו האל-המחנ תא ךא ,םוקמב וב םיחצורה י"ע הרונ ,םייח-רזעלא ,החפשמה-בא

 הידוהי,ה םע קחשמ וכרעו הרייעה לא םירזכאה וליבוה (עבראה תב) ילהצנירפש תבה

 .שפנ םוחצר םרטב "הנטקה התבו

 םיטסידסה .הנימגה תיב ירוחאמ טרופסה שרגמ לע להקתהל ווטצנ הרייעה יבשות לכ

 יחרזא תא עשעשל ידכב ןטש-יקחשמ ינימ לכ תורוהטהו תוכרה תושפנה יתש םע וקחיש

 הל ונתנ -- ףסונ לולעתל וריאשה תבה תאו םאה תא ורי ףוסבל .םידוהי-אלה הרייעה

 המ השפת אלש ,הנטקה ילהצנירפש ,ןכא .הנטקה ביגת דציכ תוארל "הלועפ שפוח,

 ,אמא ימוק ,אמא, : תארוקו הידגבב ךושמל הלחהו המא תפוג לא השגינ ,הביבס שחרתמ

 התפוג תא הבזע ,הל הנוע הניא המאש ,הטועפה ילהצנירפש התארשכ ."התיבה ךלנ ,יאוב

 לוקב הקעצו ,תלדב הקפד ,הקעמה לע התלע ,אתבסה םדוק הרג םש תיבה דע הכלהו

 .(...הבושת לכ התיה אל אתבסהמ םג לבא) "ריט יד ןעלעצנירפש ןפע ,עבָאב, :יכב

 ילהצנירפש תא ואיבה םה ,"םקחשמ,מ אלמ גונעת םיטסידסה הארנכ ועבש ףוס"ףוס

 ןהיתש לש םדהו תבהו םאה לש תופוגה ודכלתנשכו .הב םג וריו המא תפוג לא הרזח

 ילגרמ הצליחו (רלדנסה) הלוגניא יוגה לש תבה השגינ ,םימשה בל דע קעצו חתר דוע

 ...הילענ תא ילהצנירפש
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 ...!בלכ לש תונמחר

 םידירשה ,ד"יה ,שודקה אגרש יחאו ינא ונראשנ ,לט'ז וטיגב םידוהיה תדמשה ירחא

 םידוהי 220 לש הצובקב ונרבעוה (1942) ב"שת בא ה"כ םויב .וניתוחפשממ םידיחיה

 םיארונ םייוניעב ונינוע ,ליית רדוגמ הנחמב ,םש ,קודורגובונב הדובעה הנחמל -- לט'זמ

 .השק הדובעבו

 לייתה רדגל תחתמ .הנחמה תא בוזעל יחאו ינא ונטלחה ג"שת רופיכ-םוי יאצומב

 ואצמנש ונתרייע ישנא םע רבחתהלו ןמינה לא עיגהל התיה ונתפיאשו לילה תכשחב ונאצי

 ונרתתסה םימיב) תוליל המכו המכ ונדדנ ןכל ,ונעדי אל ךרדה תא םלוא .תורעיב םש

 דע םידודנ-תוליל המכ ונילע ורבע בוש .ןמינ רהנה לא ףוס-ףוס ונעגהש דע (תורעיב

 .ברחה ידירש םיאצילבה תא ונאצמו ןמינה תודג לעש דעה-תורעי לא ונעגהש

 וינבו ץיבלסוי ןמלז 'ר םע תופתושב) המדאה ךותב קומע "רעקנוב, ונרפח ,תישאר

 םדא-ינבל ףרט םלוא ,תוישפוחב וב ונכלהתהו לודג היה רעיה ,ןכא .(םייחו השמ םירקיה

 לצא לכוא טעמ גישהל ידכ תולילב רעיהמ תאצל ונחרכוה .וב אוצמל היה רשפא-יא

 ,תומויא תונכסב ויה תוכורכ ולא תואיצי .ןמינה תודג יתש לע םיבשוימ ויהש םירכיאה

 תונויסנב דומעל ונתוא ץליא חרוכה םלוא ,הניפ לכמ ונילע םיברואה ידיב לופיל אלש

 םהמ ונלביק ןכאו ,ונל םירָּכּומ ויהש םירכיאה לא יחאו ינא ונאצי םעפל םעפמ .ולא םישק

 .ןוזמ טעמ םעפ לכ

 וררוגתהש ונתרייע ירכיאמ המכ לא עיגהלו ןמינה תא תוצחל ונטלחה דחא הכשח-לילב

 ויה םהילא םיאב ונייהשכו האושה ינפל ונינכש ויה ולא םירכיא .הרייעה ביבס תווחב

 .ןוזמב ונל םירזועו הלמחב ונתוא םילבקמ דימת

 רכיאה לש יתחפשמ"וד תיב ,ענעשאט תווחב היה וילא סנכהל ונבשחש ןושארה תיבה

 לש ותב התיה ותשא) ותחפשמו םנב -- הינשבו ןקזה גוזה רג תחא הרידב .קישטנאיבאפ

 היה םתיב רצחב .(ונירוה םע דאמ םידדוימו ונתיב-יאבמ ויהש ,"קאשירָאב עקשאטנא,

 תא קוחרמ ונעמש תיבל םיברקתמ ונייהשכ דימתו ןזגר-ןחבנ בלכ ךורא לבח לע רושק

 .בלכה לוק תא םיעמוש ונא ןיא :אלפ הנהו תיבל ונברקתה ,םעפה ךא .ותחיבנ לוק

 תא ונאצמ ןכאו המינפ תוריהזב ונסנכנ ,רצחה-רעש תא טקשב ונחתפ ןכ-יפ-לע-ףא

 ,םינקזה לא םדוק סנכהל ונטלחה .ללכ חבונ וניא לבא "לבחה לע, דימתכ ול לייטמ בלכה

 וסוח, :דעור לוקב הנקזה ונילא התנפ ,המינפ סנכהל ונקפסה םרטבו ,תלדה תא ונחתפ

 ."וננב לצא םיבשוי םירטוש אלה ,ןאכמ רהמ וצור ,םכשפנ לע

 תא ונחתפ שיח .בלכה דיל ונרבעו רצחה לא ונאצי ,תיבה-ןתפמ תא ונבזע הזפחב

 .רעיה לא הרזח הליבוהש ךרדב ונחרבו רצחה-רעש

 תונמחר וז התיה ,ןכא :ונילע םחירש ,הארנכ .םעפה חבנ אל ןזגר-ןחבנה בלכה

 ..! בלכ לש



 יקציווס ריאמ-רזעלא

 רעיב יישידק,

 זא הצח ,הנבלה היסור לש ריצחה-יעפושמ םיבחרה הירכ תא הרפמה ןמיינה רהנ

 העוצרב שחרתמ המו השענ המ ,תעדל היה השק .םידרפנ םלוע-יקלח ינשל ויתודג יתש תא

 ויהש םהידהו האירקה-תולוק ומלאנ וליאכ ,ןכא .דימתכ ומרזש ,םימל רבעמ הינשה

 םירכיאה לש הלומההו הגאדה-לוטנ קוחצה םג םדנ ,הדגל הדגמ םילג םיכמו םילגלגתמ

 -טקש תא םיערופ עבושה תונשב םינפל ויהש ,תורהוזה תורכיאה לשו םירימתה םיריעצה

 ולש הלולצה לוחה-תטימב רהנה התע ול ץבור .רהנה לש ןירותסימה-הוור םיברעה-ןיב

 ..ולש ףטושה טקשל עירפהלו וילא תשגל הפצוח-יד ול ןיא שיא ףאו

 טבצנ םשו הפ .םיקירומה םירכה ןמ המדאה חיר רפכה ינפ לע ףדונ ןמזל ןמזמ

 -טושמ תא דערב אוה לטונ .והופקתש םיעוגעג דוע תאש לוכי אלש ,רכיא-בל רצחב

 לא הבינגב ךשמנו ךלוה אוה .רפכבש תונרגה ירוחאמ לצכ ול ךרשי יאשחבו ודיב ץעה

 ליחתמ אוה שביה טושמבו םימה לא הריסה תא רהמ ררוג אוה רהנל ועיגהב .רהנה

 םידולגה םימה תא עורקל הצור היה וליאכ ,םילג-עונ-אלכ םילגה תא רתבל תוריהמב

 .הרוחש-הרמה-תממד תא חירבהלו

 תועומש-ירבש תופוכת םיטלוק תורעיה ידוהי ויה הלאכ םיעוגעג-יפוקת םירכיא יפמ

 .תובוט תורושב םלועמ ואיבה אל תועטוקמה םילמה .ןמיינה לש ינשה ורבעב שחרתמהמ

 ."םינבל םינלופ, תויפונכ לש ןנוגריא לע ,תפותהדעגפ לע דימת ורפיס ןה

 היה ,םידוהי המכ הרקמב שגופ היה ,ומצע ידעצ שורשרמ להבנ ,הזכ ףלוח רכיאשכ

 ,םינורוחב, : שחלב למלממ היה םימשדתארי לש רובש לוקבו תוקידאב בלטצהל ליחתמ

 םינלופה יכ ,ועד .םכישנא תיראש לע אנ-ומחר !ורהזיהו ואר ,אנ-ואר ,םיבובח ,םירקי

 םיננוכתמ ,(םינבלה םיסורה) םיסורולייבה וניחאל םג תובר תורצ םישועה ,םירוראה

 הזכ רכיא םלענ היה -- "םכרמשי 'הו ורהזיה, : םילימה ןתואב דימתו ."לילכ םכדימשהל

 .יתדגא חלושמכ

 ורשיה ,ןמיינה לש ינשה ורבעמ רבוע-לצכ שיא יפמ הלא תוירקמ-תוטולק-תועידי

 .חונמ םהל ונתנ אלו יטעלק-רעי ינכוש לכ לע ןואכיד
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 םדקומ םלוכ וציקה "בהזה גלפ, דיל הנוחה ידוהיה הנחמב .רקוב תונפל ןושאר םוי

 תא תווטל הלחה ץיק-יהלש-שמש .ץראה לעמ ולתנ םיריהב-םילוחכ םימש .דימתמ רתוי

 לכה .תתשוקמ תכסמב םילולטה םירכה תא וגראו וכשמנש ,תומימחה תויוותסה הינרק

 .םיענ ,םח ,ןבל-יסור ץיק-יהלש לש ףסונ םוי דוע רשיב ביבסמ

 .ודעסו םלוכ ובשי הלק העש רובעכו רקוב-תחוראל תונכהב קסעתהל ולחה םישנה

 טעמכ ,טקשב ובשי םלוכ ,םינפלשמ םירקפומהו םייארפה תוקעצהו םיפודיגה ועמשנ אל

 היולת התיה םלוכ ינפ לעמ ,הלמ-אל ףא למלמ אל שיא ףא .הפה לא דיה עונב שגרוה אלו

 והשמ יכ ,םלרוגל דנה עבטב שחינ דחא לכ וליאכ ,שגרוה .תנבואמ ןימלע-תיב-תממד

 .אבו שמשממ ארונו םויא

 אוה .הנורחאל ונוש תוזילעהו תורעה וינפ ,דחוימב רבדה היה רכינ .א לש וינפ לע

 םינורחאה םימיב .וכרוצ-יד ריווחה אלש םירכיא-דבכ הצחמל בוהצו הצחמל ןבל הארנ

 םיחישהו םיהובגה תונליאה ןיב העת םמוד ,שיא לא רביד אלש טעמכו ירמגל דדובתה

 .הנורחאל ותוא הפקתש היופכה תובצעל רשפ םש אוצמל הצר וליאכ ,םיתובעה

 ול ראשנש ,עווייפ ויחא לא םדה-תבריק תא דימתמ רתוי שיגרה םינורחאה םימיב

 ויטבמ והוויל ,עווייפ הנפ רשא לכ לא ,ונממ ערוג היה אל ויניע תא .ותחפשמ לכמ דיחי

 ויחא היה ,דיקפתל הלילב תאצל חרכומ היה עווייפשכ .םוקמו םוקמ לכל .א לש םיגאדומה

 ןורחא הלעכ דנדנתמ היה אוה .ותניפב ץווכמ הלילה לכ בשוי היה אוה ,תוצע-דבוא .א

 ומצעל ריבסהל עדי אל אוה .רוזחי וב עגרל הפצמ היה ארפ-תודדוחמ םיניעבו עזג ילע

 לוכי וניא אוה יכו ותוא ףפוא םויא והשמ יכ שיגרה קר אוה ,ותוא דירטמ םצעב המ

 .ונממ ץלחהל

 לכ ,םינוש םינוויכל תוצובקב רזפתהל םירבגה ולחה תמליאה רקובה-תחורא רחאל

 רבעבש רשקמה לא אורקל ןמיינה לא הנטק הצובק םע ךלה ריאמ .התבוח יולימל הצובק

 רהנה לש רחא ןוויכל וכלה הילצ ונב םע גיידה הקבייל .בצמה והמ עדוויהל ידכ רהנה

 חכש וליאכ רקובה-תחורא דעס וב ומופמ לע ןבואמ בשי .א .רחא רשקמ םע רשקתהל ידכ

 .א ונחנאו ,ונ, :רמאו ותונבאתה תא תצקמב רזפל הצורכ ויחא לא שגינ עווייפ .םוקל

 לע טיבה קר אוה ,רבד בישה אל .א ."ןהשלכ תועידי וטלק םה ילוא ,ןמלז תצובק לא ךלנ

 םהו םתא תכלל לכימ םנדודל עווייפ ארק רשאכ ךא ,עיניאלל בשוי ראשנו עווייפ ויחא

 קחרמ -- תרחא תידוהי הצובק לא וכלה םה .םהירחא ךלהו ישוקב .א םק ,ךרדל ואצי

 תחורא ירייש תא וקינ םישנה .הנחמב וראשנ םישנה לכו םידחא םירבג וליאו ,מ"ק 5

 .םירהצה-תחורא תא ןיכהל ולחהו רקובה

 תעימש .רעיה תממד תא תודדוב תוירי שולש עתפל וחליפ מ"ק 2:/;"כ םרבע רחאל

 םינבואמ .דימתמ רתוי תויריה ולבלב םויה לבא ,העתפה רדגב התיה אל רעיב תוירי

 אל םיטבמ-יפוליחו הרצק הקיתש רחאל .ויפמ הלימ איצוה אל שיא ףאו םידמוע וראשנ

 .םהלש הנחמה לא ורזח ,םילימ אלל ,אלא םכרדב וכישמה



 יקציווס .מ .א 216

 ףא םלוא ,םיתופש םיריסל ביבסמ תשחול הנטק שא םש ואצמ םה הנחמל םעיגהב

 ,הקיעמ הממד הררש ביבסמ .וחרבו תויריהמ םויה ולהבנ םלוכש הארנכ ,היח שפנ אל

 .הממדה תא הינשל קיספהו תופיצחב לוגנרת ול ארק ,הקוחר אל הווחב ,ןמזל ןמזמ קר

 שפחל ךלנו ואוב, :רמאו שרח הנפ אוה ,ששואתהו ררועתהש ןושארה היה לכימ

 ררוש יכ ועמשי םה; :תכלל ברס עווייפ ."הנחמל רוזחל םהל אורקלו םלוכ תא אוצמלו

 .םשפחל ךלהו םאובל תוכחל הצר אל לכימ םלוא .הנע -- "םמצעב טעמ דוע ורזחיו טקש

 םלוא ,"לכימ םע ךלנו אוב, :ונממ שקיבו עווייפ לא .א שגינ ,ךלוה לכימ יכ ותוארב

 עדי אלו הכובמב אצמנ .א ."ךלא אל ינא ,הצור התא םא ךל, :רמאו םעפה שקעתה עווייפ

 .הנחמב ודבל ראשנ עווייפו ,לכימ םע ךלה סומינ ךותמ םלוא ,גהני דציכ

 םהשכ םלוכ תא ושגפ םכרדב ןכא .יטעלקה רעיב רתוי קומע שפחל וכלה םה

 -תמסיס םואתפ ועמש הנחמה ןמ קוחר אל םתויהב .הנחמה לא וידחי וכלה םלוכו םירזוח

 .םינבלה םינלופה לש המסיסה תא וריכה םלוכ ,םינבואמ םידמוע וראשנ םלוכ .תרפופש

 הכשמנ םישנא תורשע המכ לש הריישו תיביטקניטסניא םלוכ וששואתה ןיע ףרהכ

 לא םעיגהב .בטיה הווסומו ןכומ טלקמ אצמנ םש ,קוחר-אלה םגאה ןוויכ לא תיטמוטוא

 דימתכ וארקו ןמיינל וברקשכ יכ ,ורפיס םה .ותצובק םע ריאמ תא םש ואצמ רבכ םגאה

 רהמ חורבל םהילעש וידיב הארהו ותלד-ףס לא אצי קר אוה ,רהנל רבעמש רשקמה לא

 עונ אלל טעמכ םוד וראשנ םש יעקרק-תתה אובחמה לא הליחזב וסנכנ םלוכ .רשפאה לככ

 ןמזל ןמזמ קר ,םהיתובשחמב םיעוקש ובשי םלוכ ,רביד אל שיא ףא .םימת םי

 יכ יעקרק-תתה ריוואב שגרוה תאז לכב .תיעקרק-תתה הממדה תא הקומע החנא הרפה

 7? םויה ותא איבי המ, : הבשחמה תחדוק דחא לכ לש וחומב

 המל !יריקי יחא ,עווייפ, :ןהילאמכ ויתפש ושחל ןמזל ןמזמ .דערו הניפב בשי .א

 "? ךדבל םויה ךתוא יתבזע עודמ ;ונתא דחי תכלה אל

 ךות לא םביבס ןזוא וטיה עגר .אובחמה ןמ םלוכ ואצי העקש שמשהשכ ברע תונפל

 הנחמה לא וברקשכ .הנחמה לא םוד םלוכ וכלה ביבסמ ררושה טקשב וחכונשכו ,רעיה

 םוד ,םילימ אלל םוד ודמע םה .םירחא םינוויכל םדוק וחרבש ,םישנא םש ואצמ רבכ

 .םויה הרקש ןוסאהמ רבכ םיעדוי םה יכ ודיעה םהינפ ךא ,םילבאכ

 : לאשו ןמלז-ןב לדיא לא שגינ אוה .וילא היינפמ םיענמנו םישחלתמש שיגרה .א

 בכוש אוה; :רעיה חסונכ -- השקו הרצק הבושת הלפנ *7 עווייפ ןכיה ,לדיא ,יל אנ-דגה;

 ראשנ אוהו .א תא הלבלב טעמכ-היופצה הבושתה ."דקתשאמ וז ,ריאמ לש תרופחמה דיל

 רביד אל אוה .ותרכה לא המוגעה תואיצמה ותוא הריזחה דימ םלוא ,הרכה-אלל לבלובמ

 םנמאה ? דוע יח ךניאה ! רוסמה יחא ,עווייפ, :ומצעל למלמו ךלהתה קר אוה ,שיא לא דוע

 *? לודגה םלועב דומלג ידבל רבכ יננה

 רובקל ידכ םכרדב םידוהי 12 ודעצ םוד .עווייפ תא רובקל וכלה ירמגל ךישחהשמ
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 ןיאש םישנאכ שממ ,םילקלקע םיליבש לע הבנגב וכרתשה םה .םויה לפנש ,םנברק תא

 .םהיחא תא הרובקל איבהל תוכזה ,תומל תוכזה םהל ןיא םג אלא תויחל תוכזה קר אל םהל

 לוכי אל ,רעס רחאל ןרואכ עורש"עודג ,עווייפ בוכש היה וב םוקמה לא ונברקב

 למלמ שרח שרחו וקשנל ,וקבחל לחה ,תמה ויחא לע קפרתה אוה .ונואפקב ראשיהל .א דוע

 ךיחא יכ ,עד ;ידוהיכ גהנתה ,עגרה, : ורמאב ,גורהה ןמ ותוא בסהו לדיא שגינ זא .והשמ

 ;ונגהנמכ םירבקמ ונא ותוא יכ ,תוכז וזיא ול שי יאדו ;יתימא שודק וניה עווייפ

 ."הרובקל איבי ימ ,דוע םיעדוי ונא ןיא ,ונתוא

 רבקה תא וסיכשמ .ולש םימלועה-בכשמ לע שודקה בכשוה דימו רבקה הרכנ רהמ

 ."שידק, רמאיש .אל וארק ןנערה

 לוכי ינניא !שודקה ,רקיה יחא, : רמאו רעיה יקמעמב םרענה לתה לא םוד שגינ .א

 -יוליג רסוחו רשי אל הז היהיש ינבשוח ;ריעצה ךרבק לע ןידה תא קידצהל הצור ינניאו

 ךירחא ינא יכ ,עד ;יחא ,ךתוא םחנל ידכ קר הז ירה "שידק, רמוא ינא םא ;ידצמ בל

 ."שידק, דיגיש ימ רבכ ןיא ירחא ,"שידק, רמוא דוע

 -יתלב טעמכ תישירח האירק החליפו העקב ןימוי-קיתע רעי לש לילה-תממד תא

 ..אבר המש שדקתיו לדגתי :תעמשנ

 והילא ונבו ץיבלשוק לדיי יקציווס (עווייפ) אגרש



 ןיגייפ .י

 רעיב הליפת

 תיבל הנח ונריע-תב לש הלעב אוה ,ל"ז ןיגייפ .י ררושמה ,רישה רבחמ
 עריאש הרקמ לע ססובמ רישה .(ןירפלה) ץיבורברג האל לש הסיגו ןירפלה
 ,האל תלוצינה לש הירופיסמ ררושמה י"ע טלקנש יפכ ,רעיב םידוהיה ברקב
 ,הטע-ירפמ המישרבו רישב םיפקתשמ הלש החפשמה תורוקו איה היתורוקש
 .ךרוע ה .(304 ,282 'מע) רפסה לש הז קלחב םימסרפתמה

 יִמָשְב אָרְקיַו יִנֵבְּכִע דַּיִמ ךא םֹויַה יִל הָיָה בֶר גְרֶה םֹוי

 ֹולֹוקב יִּתְרַּכִה !ְךּורַּב 'ר הָהַא ּולֵפָנ בֶרֹּקַּב יִעְר םֶגיִחֶא

 הפ בֶכֹוׁש ףֶל הָמּו ןאַּכ הֶּתַא יִמּו דָחֶא םֹוי יִּתְלַּכִׁש יִּבְלְו יִחּור תֶא

 ּורְאְׁשִנַה םיִדּוהּיַה ןִיְנִמ רָאְׁש םִיַאְו הָנֲחַּפמַה תיִרֵאְׁש רַעָּיַה יצע ןיֵּב הֶּתַעְו

 ָךּורַּב 'ר הָּתַא ָּתְמַחֶל הֶרְזְנ ּוזיִאְבּו ֹוגיְבּו בֶעָרָב הָלַפאַּב תּוקְלּוד םִיַניִע

 וָא א םֹּיַה ָךדִכָנ לֵפָניִתָמיְֵ .הָצְמָדְו הָהָנֲא אל םָלֵא םִיַתָפְש לָּפ לֵעָו
 רֹּכְזִל הָשק ְךּורְּב 'ר הָּתַא הָאּור יִּכ ןיִכְפֹוה ּהָל ןיִאָש ןֵבֶאְּכ חנ יִּבִל םַגְו

 דיִגַהְל הפיא ןיִא ְּךּורָּב 'ר :שידק"ו ,הָמֵמְדּו תָומ ביִבֵס לַע טְקָׁשְו

 .ּונֵרָתֹונ םיִדָדֹוב הָה םיִיֹוג ביִבָסְמ בֶלֵּכַּכ בֶּבִי ,חָלֶאְנ ןְזיִטְרַּפ תֹוצֲחַּב קַר

 - יִנָמֲחַנ - םיִבּוזֲע אֹלְו ּונְחַנא םיִדְדֹוּב אל םֵחַנְתִהְל הָבקְנ ׁשֶקַבְמ לֶרָע יוג

 אֵרֹונו לודנ םִיַמָׁשַּב לא ּונָל שי ...ָא וְּךֶל הֶלְמִׂש ;תעד ףּורְט יִלֶא ברק

 הָבְבְר יִפְלַא ףֶלֶא וָּתֶאמ ּולְּפִי םֶאְ יִלּותְּב םות לע ןֵָהָל בָּלַה רֶרֹועְתִה
 הֶיְחִנְו םּוקנ ,היחנְו םּוקָנ דוע ,הרעס הָּיִנֲע לֵאָרְׂשִי תַּב דֹובְּכ

 םיִהֹלאַּב הָנּומֲאָה תֶא דֵּבַאְל רּוסֶא ׁשֶגָרְו יִח ןֵּכ בַּלַה רֶרֹועְתִה רֶׁשֲאַכְו

 הָמָדֲאָה לַעְמ חַמנּנָלְּכ באן תֹועּורּפַהיֵדְָויַנְּפ ֶא יתֹועְּבְצֶאְב ִּתְַׁׂשִמ
 ּךיִרְצ ןיִמֲאַהְל ,יִּתִּב,ַחֹטְבִל ְּךיִרצ ִחָאְו יִעֵר תֶא יִּתְלַּכִׁש םֹוּיַה ,יִּתְרָכָ
 םַעָה תַּיְחִּת םֶע הֵּיִחְתִל ּומּוקְי דוע םיִרּוסִיְּב תֵמְׁש אֵּבַא תֶא דוע רֹּכְזַאְו

 ֵריִחְּבלְּבייֵלְו ֶּלֶׁש לֶדֶנָמ זָא םּוקיו ָהֶדָלְי תֶשּמֲח לַע הָאְמְט תֹוחָאְ
 םִיַניֵעָה ריִהְב יִדְכִנ הָלָקְנַעַי םּוקָיְו דֶדָּב רֵאָׁשִה דֹוע םיִיַחַּב םַעַט הֵמּו

 בֹרְל תֹונְבּו םיִנֵּב יִדְלִּת ְּתַא םגְו ,הֵּמָל דֹוע בַעְרַבּו םיִרּוסִיְּב קֵּמִהְו

 םיִדּוהְי ץֶרֶאָה תֶא ּואָלָמּ ּוּבִרְוּורָפּו ֶקָּנַה ֶׁגֶר טַעְמ המהַָּה ןַעַמָל אּולְו
 ,םיִמּוצע םֶהֹומְכְו רַעְיַה יִצֵעְכּו יִּבְרַח לַע לֿפְנ עַבָׁש בוט אֹולֲה ְּךַא

 רֹוא יִהְיַו ויָרָבְד ְּךּורָּב 'ר לַכָי םֶרָטְבּ הָיְרִּיַה תַנֹוכְּמִב יִּתְלִגְלּוג קֶסֵר וא

 הָחּונְמ לע זיִרְכִה קֹוּׁשַה חַּפְקְמ ריִדְנַמֹוק יִׁשְפַנ לַע טֵלָמה הָכְׁשֲחַב עַתֲאָו
 .תֹורּוּׁשַה בָלֶשְו ּוהֵנֲחַמ ךרעי דע ,ס'הָׁשֹמ ְךּורַּב 'ָר ...יֵלְגַרְל לפָאְו

 ּךּורַּב 'ר יִנְפ ּורֲהִנ .בֹוט המ .ךַּכ תֶכָלָלְו ֹוּב טֹועְבֶל יִּתְרַמָא הָנֹוׁשאִרַּב
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 הליפ ת

 ;הָלְמָחְבּו ְךֹרְּב ֹודָי לַע רֹמְׁשִי יִתֹואְו

 'הַל ׁשֶדֹק ,םֹוּיַה םיִרּופָּכ םֹוי יִעְדִּת ןֵה

 ִּדַבְל הֶכֵׁשֲחַביִּתְמַָּפ "יֵרְדִנ לֶּכי לֹומְתֶא
 טֵקַלְל םיִדּוהְי ןַיְנִמ ְּךיִרְצ הֶּתַעְו

 תיִלֵּטַה איִצֹוּיַו ;רּוּבִצְבּו ְךיִרְצ לֵּלַּפְתִהְלּ

 םֶּד םֶדֹא ָהיֶתֹופְנַכְבּו תֶטֶטְרֶמְמַה וז
 ,רבקי םֶרָטְּב תַּמַה ֹודְכָנ הֵּסִּכ זָאֵמ רֶכָז

 הֵנמּו ׁשֵלִבּו הָנְחַמַּב ְךּורַּב 'ר רַבָעְו

 ףרצ יִתֹוא םַג ּול םיִדּוהְי ןִיְנִמ הֶלַעָה אֹלְו

 הָׁשֹלְׁש םיִיֹוג ֹול ַעיִּצִה יֹוג-ץֵל ריִדְנַמֹוק ףא

 .הָלֵפְּתַה ףרע ןֵעַמְל הֶנּולְּפַה םיִלְׁשַהְל
 ּוליִחְדִּב רֶתיִו ס'הָׁשֹמ ְךּורְּב 'ר ּךַא

 רתס םוקמ לא ּונוגוסנ טא טאו

 ,םיִיֹוּגַה ּונּוגֲעְלִי לַבּו דֵחַיְתִה לֵכּוּנֶׁש

 ;רֵּקַפיַו ֹותיִלַט ףַּטַעְתִה ְּךּורָּב 'רֶו

 בִיֹואָה עַמׁשִי ןֵּפ הָלִפְתַּב ּונֵלֹוק םיִרָנ לַא
 הָלֹועָה ּוניִּפ לֶבָהִּב ויִבָלְכ ּוחיִרָי וא

 ֹובָבְלִּב לָלַּפיִו ויִּתְחַּת שיִא דֹמֲעַי הֹּכ

 לֶא ךַא ,םיִמֹורְמַּב לֵאָל ויָתֹוׁשְנִר ןוכיו

 כו רה לש קוה תבשחמ שיא בחי
 ,דָבְלְבּו ול ְּךַא 'הַל םֹוּיַה ּונְל שדק יִּכ

 ץֵעָה לֶא תֶנָעְשנ יִדבָל רֵאָׁשאָ
 יִָרְכ ול קַׁשאָוהָמָמְדִב ּוהְקְּבַחֲָ
 הֶלְפְתַבְּכ םָמּוד רַעָיַה םַג דַמָעְו
 םישודק םע לַע תֹוּסַכְל םֶהיִפִנִע ּוׁשְרַּפ ויַצֵעְו

 הָּיַח אלְו וּב ַחיִרְצַי ףוע אל

 - תֹונֹויֲעַרָה ףירטֶהְלּו הלַפִּתִה לֵּבְלַבְל

 ֹוּתְעַדְב אל ָךּורַּב יר ַעיִמְׁשַמ *ףקות הֵּנִתְנּו

 ְךֶׁשֶמִנְוְךַׁשְמִנְו טקשה רַזָח דּיִמ ּךַא

 םִיָתָפְּׂשַה ּועָנ ׁשֵחַל קר שַחַל קַר

 םיִהֹלֶא יִל חַלְסִיַה ָךּורְּב 'ר יֹוא יִנֲאַו
 .ויִתאֵצְמ אל יִּכ ויָלֵא אל יִּבִל יִּתְנּוִּ

 ֹוקיִסְפַהְל יִתיִצְר - ְָךּורָּב 'ר הֶאְר םֶלּוא

 הָמׁש ִּתְעַדָי אל הָחְמִׂש ,ןושֶש תַּורְתְבּ
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 ויָניִע ןִוַכְלּו עָּבְצֶאְּב םָׁש ול תֹואְרַה

 ינּומָכ הֶאְרִיְו לֵּכַתְסִיְו טֶּבֶמ ריִׁשייֶש

 היֶלְקִד לע ,םֶׁששְדקַהיִַרָא יה אל םָא
 הית

 ןדְרִיַה םש הֶז אֹלְו ןֹוכיִּתַה םָי םש אלו

 ְיַַּתַּב גָלְפּומּוְךּורַּב 'ר אּוה ןֶּדְמַל ןַה

 ַבְנְו רַה לָכְו ֶהָנ לָּכ עַד
 אל םֶא ןויצ רַה לַעְמ תֶפֶקְׁשִנַה ּוזְו

 יִל הָמֹואְּת תוחֶא תיִמלּוש יִתֹוחֲא

 ּהָדָיּב תַפְקְׁשִמּו םָׁש ְּךֹרְדִת אל םא

 טֵּבִמ קיִמעַתו ׁשֵקַבּו ׂשֵּפַח יִנֵׁשְקַבְתּו

 .תֵתֹואְתּו הָיְנְׁשַה ּהָדָיְּב לֶגִּד םג הֵּנִהְ

 תֹולֲעַל תּואָהְו איִה ׁשּורְפִּב ּורַּב 'ר ְּךַּכ

 הָלֲעַנְו םּוקָנ ךּורְּב 'ר ּףֶתֶלַפְּת םִיַּת
 ,הָלֹועְה רֹואָה הֵּנִה ְךֶרֶּדִל לֵאְׁשִּת לא

 ןיִעְב ּואְרִנ תֹועַמְּד םַגְ בֵלֵל םֹואְתִּפ לקּוהְו

 תֶׁשֵּקַה יִרֹוא עַבֶׁשְּב תֹוריִהְזַמ תֹוכּורְּב תֹועָמְד

 יִדָי לַעְו ץֵעָה דָיְל יִּתְחַּת בֵׁשֲאְו

 ָהֶניע ְֹותְּב קֹומָע לָּכַּתְסֶאוּתְַׁשוה יִתֹוחֲא
 יִל רַאֹּת דועַה ,יִׁשְפַנְב יִתְלַאָׁש ִנֵריִכַּתַה

 ּהָל ןֶחִו םֶדֶּקִמ םיִמָיְכ הָתְפֶי הָמ איִהְו

 הָנְכׁשנְּ ָהיֶלָע לְַָתה ִּתְרַמָא עַגְר
 ןֹוסָאָה תַמּוּלֲהַמ הֵּב ליִטַה תַחַא תַבְבּו

 דֶבֶלִב יִּתְקַּבִח קרו ָהיֶּתְמַחְר דָיִמ א
 ;תוחפה תיִרֲאְׁשב יִּבִל לא יתצמִאְו

 !םָחֶלִה ,תּויִחְל הָמ לָשְּב שי דוע

 בָר גֶרָהְו חֶאְו בָא יִתְחַכָׁש עַגְרְו

 רֶׁשֹאָה בר ליִכָה יִּבִל לֹוכָי אל תאז ןיֵא

 - - - ּךַא קֶרָבְכ יִנַּכִה בַר יִּכ רֹואָהְו

 ופרט תֶא ַחיִרֲהַה בִיֹוא ּונָּב ׁשיִנְרִהַה

 ביִבָּסִמּו בֶרְּקַל יִחֹּכ רֹגֲחֲאָו ׁשֵׁשֹואְתִאָו
 ביוא שער אלו ןומה ןיִא



 ןיְנִצ לֶׁש ֹותְצְקִמ יִּתְסַפָּת דָיִמ קר
 רֶהָמ בשחל ַחְרְכֶה תיִזֲחַב יִּכ
 וניִא עּודָיַּכ ס.השמ ףּורּב 'ר

 הֵנּולְּפ ׁשאֹר אל ףַאְו ןוילע דקפמ

 הָמִיַמָׁש ויָדָי ליִטַּמַהְו קַעּוצַה אּוה םָאְו

 .דימ םיִבֹור ׁשֵאְּב ַחֹּתִפִל ׁשֵי םִא אּוה קָפְס

 םָּתְסַה ןִמ הָטּתְׁשִמ ּוניִא יאדו ךּורָּב .רֶׁש אָלֶא
 ,ול םיִרְבדּו ;םיִדְלי קַחְׂשִמ בָהֶא אל םֶלֹועְמּו

 לֹוקְב ּוהּונֲעַי רַעִּיַה יִצֵע קר ,תֵתְרּו סַה

 םיִעָרְקִל הֵנָעְרְקַּוֹותיִלט טֵמָׁש הּנהְ

 ףֶרֹטְמַה הקו לש ֹורָעְׂשִכ עַרּפְִ נז
 תֹולְלקּו תֹולֶא יִניִמ לָכְּב רֵבֹוְו ְּךֵלֹוה ֹולֹוקְו

 הָלִעַמ יִּפַלְּכ םיִׁשָרֹפִמ םיִרָבְד ַחיִּטִמּוהיִרֲהַ
 םִּיַאְמּו ףֵּנגְמ ַחיִכֹומ אָלֶא ַחֵּכַוְתִמ אל

 אָלֶא ףֶרֶׂש םע אֹלְוְךֶאלַמ םִע אלו
 ,ֹומְצַעְבּו ֹודֹובְכִב אּוה-ְּךּורַּב-ׁשֹודִּקַה םִע

 הָּלְפְתִּב םיִׁשֲחֹוּלַה רָאְׁש ודעב ּובְּכִע הֵנֹוׁשאִרַּב

 םוצה תַׁשְלּוחְמ רָבָּדַה רָאָבְל ּוסֵנְ

 ָךּורַּב 'ר תַעַד לק אֹּלֶׁש ּואָר דימ ךַא

 דַבְלִבּו אּוה ליִגָר ףּורט אלו

 תֹובְרֲחַּכ םיִּדַחו רֶּבַדְי תֹונּבְרֶדְּכ םיִרָבְּד
 !סָּפנִמ ּוהֹומָכ אֹלְו קָחְצִי יול רד לַע אֹלֶׁש
 אלְלּו תושממ לֶלְקִמ סיהָשמ ְךּורַּב 'ר

 ןיִּדַה קּוּדִצ אֹלְלּו רקיע לָּכ תּוסְּפַרְתִה

 ּוהּוּנֶע תֹובֵׁשֲחַמ תובר יִּכ תאז ןיִאְו

 שּודקַה םירּוּפיִּכַה םוי לָש ֹופֹוסְּב םק םִא
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 ;ֹופֹּדַגְלּו ֹופְרָחְל םֶלּוע לש ֹונֹוּבִר לַע

 תּומָל ףְמַע תֶא ףֶרֶחֶמַה הָּתַא"
 ּונְתיִרְכַהְל םיִעְׁשֹופַל דִי ןֵתֹוּנַהְו

 טיִּבַמּו םִיַמָׁש יִמֹורְמִּב בֵׁשֹוּיַה הֶּתַא

 םֶדָי ביִׁשָת אלו םיִיַח ּונּורְבִקְי ךיא

 וניֵתֹונְּב רַׂשְבּו ּונֵמִד ריִּתִמַה הָּתַא

 ...םיִבָלְּכַל ףֶרֶש ְךיִלְׁשַה וצְּת

 ץֶרֶא ילע יִמָי לָּכ םֶּנִח ףיִתְדַבַעֶׁש הֶּתַא

 ַעְדוי יִמּו ."הָּתַע ְךֶּב ׁשֹובֶא ןֵה

 ויָפּורֲחְּב ְּךּורְּב יר עיִּגַמ הָיָה ןְכיֵה דע

 הָנֲחַּמַה יִׁשְנַא דּיִמּוניֵלָע ּוּתַׁש אֵלָמְלֶא
 ריִדְנַמֹוּקַה לֶא ףּוחָד ְּךּורַּב 'ר אָבּוהְו

 אובחמ םוקמ ןּוּכְסֶו רֶדֵּסַה תעְרפה ןוועבו

 הָנֲחַּפַה
 ...דגֹובְל תּואְיַּכ תּומָל ןֹודיִנ

 ׁשְפַנ לַע יִתׁשִקְבּויִנָא יִתְדַמָעְו
 םיִמֲחַר ויָלֵע ׁשֵּקַבְל םיִדּוהְי רָאְׁש ּורְרּועְתַנְו

 ;וּבְָל לֶא יִּנַצְמִא ,ּורָּב 'ר ןֵכ אל ְּךַא

 יִּכ תֶוַּמַה ןִמ אָרְיִתִמ יִניֵא

 ויָהֹלֲא תֶא ֹודְּבַא רַחֲא תִוֵמְּב רָחּוב ְךּורָּב 'ר

 בִיֹואָה ּונפיקָה רֶׁשֲאַּכ םֹוּיַה תַרֲחֶמְל

 ונֲחֹּכ תיִרֵאְׁשִב ֹותאֶרְקִל ּונְדֵרָחְו

 ס'הָשמ ְךּורְּב 'ר דוע ּונֵּמִצ הָיָה אל

 הָמָחְלִמ ריִּבַהְ ּונָמִע הָיָה וחּור ּךַא
 ...תֹוקֲצְּבַה םיִיֹוַה יִלְגַרְל ּופְטֶע ֹותיִּלַט יִעְרְקְ

 (1 .10 .46) .ז"שת ,ירשת יו
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 -- ןיב ךיא ןוא -- ןייז ךיא ףרַאד טייז רעטייווצ רעד ןופ שטָאכ ,ןטַאט םענעגייא ןַא ןופ

 ןייז רעטנוא ןעיצרעד וצ ךיז תוכז ןסיורג םעד טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,ץלָאטש טימ לופ

 .ןלַארטש-הרות עקידתונואג ענייז םורַא ןעמערַאוו ךיז ןוא גנוקריוו

 -- לָאמ ןייק טעמכ -- ןטלעז רעייז ,רעייז טָאה ,ל"צז רעטָאפ ןיימ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס

 ןיוש רע זיא ,ןיילק רעייז ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו .ןיילַא ךיז ןגעוו טלייצרעד טינ רימ
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 ךיא ןעוו ,רעטעפש ךיוא .ארמג יד ןשרעהַאב טוג לָאז'כ זַא ,םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג

 יוו םעדכָאנ ,הבישי רעשטיוָאנַארַאב רעד ןיא ןענרעל קעװַא ןוא ןסקָאװעגרעטנוא ןיב

 "רעד ןופ טייוו ץנַאג ןעוועג עטַאט רעד זיא ,"טנעמַאדנופ, םעד ןבעגעג רימ טָאה רע

 ךיוא יוו ,ןַאמרעגנוי ןוא רוחב סלַא ,תובישי יד ןיא ןבעל ןייז ןגעוו םיטרפ רימ ןלייצ

 .גנאג-סנבעל ןקידרעטייוו ןייז ןגעוו טינ

 סָאוו .ןבעל ןשהבישי ןייז ןופ ןדָאזיפע ןבעגרעביא רימ רע טגעלפ טייציוצ-טייצ ןופ

 רע טגעלפ ןטלעז רעייז רעבָא .ןעגנורענירעד עמענעגנָא סלַא ןטכַארטַאב טגעלפ רע

 רעטעפש סע ךיז בָאה'כ יוו -- ןעוועג זיא רע סָאװ טקוקעג טינ ,ןיילַא ךיז ןגעוו ןלייצרעד

 ןייז .טנרעלעג טָאה רע ווו ,תובישי יד ןיא רבד-םש ַא -- ןלעווק ערעדנַא ןופ טסווורעד

 ךיז טָאה רע ּווו תובישי יד ןיא זיולב טינ טמירַאב ןעוועג ןיא תופירח ןוא תואיקב

 רעד ןיא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,"יוליע רעלסַארפוס, גנונעכייצַאב יד .ןטלַאהעגפיוא

 .טלעוו רעשהבישי רעד ןיא תונואג ןופ םינָאניס ַא ןעוועג זיא ,הבישי רערימ רעטמיראב

 עכלעוו ,דומלתה-םי ןופ רענעק יד ןשיווצ טכליהעגּפָא קרַאטש טָאה ןעמָאנ רעקיזָאד רעד

 .ןעגנואוטפיוא ןוא תורבס ענייז ףיוא ןפוררַאפ ךיז ןבָאה

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא זיא סָאוו ,"רעלסַארפוס, טרָאװ סָאד

 ןוא ןריובעג זיא עטַאט רעד ּוװ ,לטעטש םוצ ןגיוצַאב ךיז טָאה ,*יוליע, גנונעכייצַאב

 תונואג רעד קנַאד ַא .(קָאטסילַאיב ייב לטעטש ןיילק ַא זיא לסַארּפוס) ןרַאוועג ןגיוצרעד

 .טלעוו רעשינבר רעד ןיא טנַאקַאב ןרָאװעג סע זיא ,ןיז עשלטעטש יד ןופ םענייא ןופ
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 קידלטעטשניילק ַא טַאהעג טָאה סָאוו ,רענרעל ןסיורג ַא ןטַאט ַא ייב רענעריובעג א

 טָאה ,"וב רופחל םודרק, סלַא תונבר סָאד ןצונסיוא טלָאװעג טינ טָאה רע לייוו ,םָארק

 סלַא ןיוש .ןענרעל ןיא חומ ןפרַאש ןייז ןזייוווצסיורַא ןביוהעגנָא גנוי רעייז רעטָאפ ןיימ

 רעטיירב רעד ןופ תובישי ןיא ןענרעל טקישעגקעװַא םיא ןרעטלע ענייז ןבָאה ,לגניי ןיילק

 -- ןוא עקדָאבָאלס ,ןישזָאלָאװ ,קָאנירק ,שטלַאמ ןיא (רימ טכַאד) טנרעלעג טָאה רע .טלעוו

 טקַאבעגנייא קידנעטש ףיוא ךיז טָאה סָאװ ,רימ-רעד ןופ הבישי רעד ןיא -- רקיע רעד

 ."דניק-רעדנווו, ַא טרָאד ןרָאװעג לענש זיא ןוא ,ןצרַאה ןייז ןיא

 -והילא 'ר ברה ןופ רבח-דימלת ַא ןעוועג זיא רע יוו טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס

 ןוא הרות טימ טלדורפשעג טָאה סָאװ ,רָימ ןופ הבישיה-שאר רעד ,ל"צז יַאמַאק ךורב

 ךָאנ ,עקירעמַא ןיא טניווועג ןיוש בָאה'כ ןעוו .רודה ינואג יד ןופ ןעוועג זיא ןוא המכח

 ,טלייצרעד ,רוחב-הבישי רערימ רענעזעוועג ַא ,ןילקורב ןופ בר ַא רימ טָאה ,המחלמ רעד

 ,"יוליע רעלסַארּפוס רעד ,לבייל, ױזַא יוו ,םינבר עּפורג ַא ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא

 זַא ,טקרעמַאב ייברעד טָאה רע .םירועיש ערעווש סכורב-והילא 'ר ןגָאזרעביא טגעלפ

 סָאװ הרות עצנַאג יד ןבעגוצרעביא תלוכיב ןעוועג עטַאט רעד זיא ,רועיש א ךָאנ ךיילג

 ןבעגעגסיורַא טָאה סָאוו ,הבישי רעד ןופ םירוחב יד .טגָאזעג טָאה יבר רעטמיראב רעייז
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 םעד םורַא ןלעטשסיוא ךיז ןגעלפ -- םינבר ןוא תובישי ישאר ,םימכח-ידימלת עסיורג

 .דייר סניבר ןייז ןופ טלעפרַאפ טינ טרָאװ ןייק טָאה סָאװ ,לסַארּפוס ןופ ןַאמרעגנוי

 ןמז ןופ ןייגרעביא ןגעלפ הבישי רערימ רעד ןיא תורבס סנעמעוו ,ל"צז רעטָאפ ןיימ

 ךיוא תונואג ןייז ץוחַא זיא ,קעװַא ריא ןופ ןיוש זיא רע יוו םעד ךָאנ גנַאל ךיוא ,ןמז וצ

 ,דָאזיּפע ןטנאסערעטניא ןַא ךיז ןָאמרעד ךיא .ןורכז ןקידלַאווג א טימ טשטנעבעג ןעוועג

 יקסנַאשטבול בקעי-לארשי 'ר ברה ןופ םייה רעד ןיא ןסע םייב סטכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא תעב

 טנרעלעג בָאה ךיא ּווו ,"הרות להוא, הבישי רעשטיווָאנַארַאב ןופ ינחור להנמ רעד ,ד"יה

 זיא סָאװ ,רסומ-לעב רעסיורג ןוא חיגשמ רעקילָאמַא ןיימ ,ל"צז בקעי-לארשי 'ר)

 ךרוד ןרָאוועג טעדרָאמרעד זיא ,קָאדערָאװָאנ ןופ ץיוורוה לזיוי 'ר ןופ םעדייא ןַא ןעוועג

 רעטָאפ ןיימ ןוא חיגשמ רעד ןעוו ,ןסע ןטימ ןיא ,סטכַאנ-וצ-קיטיירפ םענעי .(ןשטייד יד

 -רעביא רעטָאפ ןיימ םיא טָאה ,טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא ןענרעל ןיא טסעומשעג ןבָאה

 טָאה בקעיילארשי 'ר סָאװ ,ארמג רעד ןופ איגוס רערעווש ַא רעביא ארבס א טגָאזעג

 רעד ןיא ,ןסע םייב סטכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא ךיוא ,קירוצ רָאי 25 טימ טגָאזעג טַאהעג םיא

 געוו ןפיוא תבש א ןענַאטשעגנייא זיא עטַאט רעד ּווו ,בר רעשטיװָאנַארַאב-יינ ןופ םייה

 ,ןורכז ןקרַאטש ןייז טימ טנכייצעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,חיגשמ ןיימ .רימדַאד ןופ

 רָאי 25 ןופ ארבס ןייז טגָאזעגרעביא םיא טָאה רעטַאפ רעד ןעוו ,ןרָאװעג םמותשנ זיא

 ךיז בָאה'כ יוו םעד ךָאנ ןפיירגַאב רעסעב ךיא ןעק סָאד -- טקַאפ ַא ךיוא זיא'ס .קירוצ

 ןופ ןעקנַאדעג יד זַא -- ןשטנעמ טימ גנודניברַאפ ןיא גנורַאפרעד לסיב א ןברַאוורעד

 עטגָאזעגסױרַא ענייז .טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ןסָאלפעג ןענייז רעטָאפ ןיימ

 סָאװ ,ןעקנַאדעג עפיט ענייז ןגָאיכָאנ םייב עבַאגפיוא ערעווש ַא טַאהעג ןבָאה רעטרעוו

 .ןענרעל ןופ םי ןיא ןעמווושעג קיטסַאה ןבָאה

 רעד ,ל"צז רעלטָאק ןורהא 'ר וצ ךעלנע ןעוועג רעטָאפ ןיימ זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 טייקכעלנע עקיזָאד יד .עקירעמַא ןיא דוווקייל ןופ רעטעפש ןוא קצעלק ןופ הבישיה-שאר

 טנעָאנ רעד ןופ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,שטיווָאנַארַאב ןיא טקרעמַאב ךָאנ ךיא בָאה

 ןבלעז םעד .דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןגיוא סנורהא 'ר ןופ גנוגעוואב רעד וצ

 -עלעג א טַאהעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ בָאה ךיא ןעוו ,טַאהעג רעדיוו ךיא בָאה ליפעג

 סיורג טימ ןדייר טגעלפ עטַאט רעד .שורד ןוא לוּפלּפ סנורהא 'ר ןרעהוצסיוא טייהנג

 ןעמַאזצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,"יוליע רעשטיווַאלסיס, רעד ןורהא 'ר ןגעוו גנורערַאפ

 .דניירפ רעטנעָאנ א רענייז ןעוועג זיא ןוא הבישי ַא ןיא טנרעלעג טַאהעג לָאמַא

 א

 ,וקלחב חמש רעתמא ןַא ןעוועג זיא ,גנוניימ רענעדיישַאב ןיימ טיול ,רעטָאפ ןיימ

 רעטסערג ןייז .ןבעל ןיא ןעגנושיוטנַא ךיוא טַאהעג שטנעמ רעדעי יוו טָאה רע שטָאכ

 רעבָא זיא ןזעוו רעצנַאג ןייז ,איגוס רערעווש א ןרעפטנערַאפ ןיא ןגעלעג זיא ןגינעגרַאפ

 טגעלפ ןוז ןייז ןעוו ,טַאהעג רע טָאה דיירפ קינייוו טינ .ןענרעל ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג
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 ,טשפ טוג ןענעק לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה רע ,ארמג טַאלב ַא ןיא תונורשכ ןזייווסיורַא

 ,טלָאװעג ךיוא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .ןענרעל ןופ *דוסי, רעד זיא סָאװ

 .תוישק ענעדישרַאפ ןרעפטנערַאפ ךרוד "חומ םעד ןפרַאש; לָאז ךיא זַא

 עצילעב ןיא םייבר *עטַאווירפ, עשלטעטש עניימ ייב ארמג טנרעלעג בָאה ךיא ןעוו

 טגעלפ -- דיה ,(סעקניצ לקנַאי) רעלקומש בקעי 'ר ןוא ןַאמפיוק שריה-םהרבא 'ר ייב --

 .טירשרָאפ ךאמ ךיא יצ ןרעהוצ ךיז ןוא ןעמוק טפָא רעייז רעטָאפ ןיימ

 ןבָאה ןטניוו ענרעדָאמ ענעפורעגדיוזא יד תעב ,המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד רַאפ

 יד ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ טנלָאשט ןכָאנ תבש ַא ןיא ןעוו -- עצילעב טכיירגרעד ןיוש

 ןיא רעדָא ,עשזַאילּפ רעד וצ טנגוי רעשלטעטש רעד ןופ טייהרעמ עקידנגיוורעביא

 וצ טדימשעגוצ לגניי גנוי א ןטלַאה וצ ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טינ זיא -- "ףיוה,

 ,ןטייקירעווש עסיוועג טימ וליפא ביוא ,ןעגנולעג רעבָא סע זיא ןטַאט םעד .ארמג רעד

 ווו ערעל עטסערג יד זיא הרות יד זַא ,ןזיוועגנָא רע טָאה ,קשח ןבעגוצוצ רימ ידכ ןוא

 רָאנ טוג סע זיא -- ןגָאז רימ וצ רע טגעלפ -- ,ךארפש א וטסנעק, .ןעמוק טינ לָאז'מ

 .."טלעוו עצנַאג יד ןרָאפרַאפ וטסנעק ,רעבָא ,הרות רעד טימ ;ריא טצונַאב'מ ּוװ טרָאד

 -אב, ןייק רע טָאה ,הבישי רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 רע רעכלעוו ןופ המשל הרות ןעוועג זיא סָאד ,ןבָאה טפרַאדעג טינ םעד רַאפ "גנודנירג

 ,ןטסיירט טפרַאדעג ךיז ןיוש ןעמ טָאה רעטעפש .עיצַאסנעּפמָאק ןייק טרַאוורעד טינ טָאה

 רע זַא ,לטעטש ןיילק ןופ לגניי ןגנוי א קשח ןבעגוצ ןוא המשל אב המשל אלש ךותמ זַא

 .ןענרעל ןלעוו לָאז

 ןָא אמתסמ טלָאװ רע .ןענרעל וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמ ןייק טָאה ןיילַא עטַאט רעד

 ןייז רעבָא ,הבישי רערימ רעטבילַאב ןייז ןיא טנרעלעג ןוא ןסעזעגּפָא ןרָאי רועיש ַא

 רעלטעשז רעטמירַאב רעד ןעוו .ןפָאלעגסיורַאפ םיא זיא "יוליע רעלסַארפוס, סלַא ןעמָאנ

 ,ןתח ַא ןכוז הבישי רערימ רעד ןיא ןעמוקעג זיא ל"צז יקסרימ םהרבא-ךורב 'ר ברה בר

 -סַארּפוס לבייל, ןבילקעגסיוא רע טָאה ,המותי ַא ,לקינייא ןַא סנייז רַאפ יואר ןייז לָאז סָאװ

 .הבישי רעד ןיא רוחב -- ןטסעב םעד עקַאט רשפא -- עטסעב יד ןופ םענייא ,"רעל

 יַאמַאק ךורב-והילא 'ר ןופ קהבומ דימלת רעד זיא ,הנותח רעד ךָאנ ,לטעשז ןיא ךיוא

 רעקיטרַא רעד ןיא רועיש א ךיוא טגָאזעג ןוא ,הדובעה לעו הרותה לע ןיילַא ןסעזעג ל"צז

 .ךרד הרומ א קידנרעוו ,ָאווינ ןכיוה ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא זיא סָאוו ,הבישי

 עניילק ייווצ קידנזָאלרעביא ,ןברָאטשעגּפָא םיא ייב זיא יורפ עטשרע ןייז ןעוו

 ןייז ןענופעג טייצ רעסיוועג א ךָאנ רעטָאפ ןיימ טָאה ,(ד"יה ,הכלמ ןוא עינעה) תומותי

 ,עקשַאמ ןוא לגייפ) רעטסעווש ענעמוקעגמוא ייווצ עניימ ןוא ךיא ּווו ,עצילעב ןיא קילג

 ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןענייז (ד"יה

% 
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 ןסַאּפוצוצ ךיז רעווש ןעוועג רעכיז טלָאװ ,רעבילַאק ןייז ןופ ןשטנעמ רעדנַא ןַא רַאפ

 עצילעב ןיא טַאהעג טינ ךָאד רע טָאה ןעמעלַא ךָאנ .הביבס ןוא ןבעל-טרַא םעיינ םעד וצ

 זיא רע .אמלעד ילימ ןיא וליפַא ןוא ןענרעל ןיא ךיוה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ ליפ

 ןרָאװעג רע זיא טכַאנרעביא ןעוו ,ןויסנ םעיינ א רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא ךיוא ָאד

 םעד רעבָא זיא רעטָאפ ןיימ .םָארק-רעדעל ןוא -רוטקַאפונַאמ סעמַאמ ןיימ ןיא רחוס ַא

 למיירטש ןשינבר ןקידרעטניוו ןטימ תואפ ןוא דרָאב עגנַאל ןייז ,ןעמוקעגייב ןויסנ ןקיזָאד

 ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םירעיופ עקימורַא יד ייב וליפַא ץרא-ךרד ןפורעגסיורַא ןבָאה

 רעד ןופ קזוח ןביירט ןלעוו טגעלפ סָאװ ,ןַאיוב א ןפַארטעג ךיז טָאה'ס ביוא ןוא ,םָארק

 ןלעפעג סרעדנוזַאב זיא םיא .ןרָאװעג לעפתנ טינ עטַאט רעד זיא ,עטָאּפַאק ןוא דרָאב

 ,עדיל ןכוזַאב רע טגעלפ ַאזַא סלַא ,םָארק רעד רַאפ "רעפיוקנייא, סלַא עלָאר ןייז ןעוועג

 .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ךיוא ןוא קָאטסילַאיב ,עשרַאוו ,שטיװָאנַארַאב ,ענליוו

 ,ל"צז יקסנעזדָארג רזוע-םייח 'ר טימ ןפערט וצ ךיז טייהנגעלעג א ןבעג םיא טגעלפ סָאד

 .רוד םענעי ןופ םינבר ןוא םינואג ערעדנַא ןוא ד"יה ,ןַאמרעסַאװ ןנחלא 'ר

 רעיינ רעד ןיא ךיז ןבעלנייא סנטַאט םעד זַא ,לפייווצ םוש ןייק טינ טגילרעטנוא'ס

 .שינעדנעטשרַאפ סרעטומ ןיימ ןופ טַאטלוזער א ןעוועג זיא ,הביבס רעצילעב םיא ראפ

 ןוא המכח-סנבעל ליפ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,ד"יה ,עניירב עמַאמ ןיימ

 טימ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ טרָאװ סנעמעוו וצ ןוא ,עיגרענע רערַאבפעשסיואמוא

 טָאה -- ןליוו ןקרַאטש ןוא טפַאשגולק ריא קידנריטקעפסער ,טייקמַאזקרעמפיוא סיורג

 םעד ןפיולרַאפ, ןפוא ןליטש א ףיוא םיא טגעלפ יז .ןענאטשרַאפ טוג רעייז ןטַאט םעד

 ךיוא .ןענרעל םוצ טייצ טכאמעג םיא ראפ טָאה יז טעברַא ןוא ימ ןרַאפשנייא ןוא "געוו

 -סיורַא קידנעטש טָאה ,טַארייה רעטשרע סעמַאמ רעד ןופ זיא סָאוו ,בקעי רעדורב ןיימ

 .ןעוועג טינ םורפ זיא ןיילַא רע שטָאכ ,ןטַאט ןרַאפ ץרא-ךרד סיורג ןזיוועג

 ץנַאג (רָאפ ךיז ךיא לעטש) ןעזעגסיוא הליחתכל טָאה ןרעטלע עניימ ןופ הנותח יד

 ,הרות טימ טלדורּפש סָאװ ,ןואג ןוא בר א ,עטַאט רעמורפ רעד טייז ןייא ןופ : קידהנושמ

 -ָאמ א רעקינייוו רעדָא רעמ ןיוש ,תיחקפ יד ,עמַאמ ןיימ --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 -שידיי עשלטעטש יד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליפשעג רָאג 1905 ןיא טָאה סָאװ ,יורפ ענרעד

 טָאה'ס ..טנַאלַאט ןשירָאטַארָא ןסיורג ריא קנַאד א ,"דנוב,; ןופ ןזיירק ערענָאיצולָאוער

 עביל עקיטייזנגעק ַא ןרָאוװְשג טלעטשעגנייא ייז ןשיווצ זיא'ס,טזָאלעגסיוא טוג רעבָא ךיז

 זעיגילער ןעוועג הנותח רעטייווצ ריא רַאפ ןיוש זיא סָאוו ,עמַאמ יד .שינעדנעטשרַאפ ןוא

 סע טָאה יז .ןעגנורעדַאפ סנטַאט םעד ןעמוקעגנגעקטנַא ןוא ןענאטשרַאפ טָאה ,טמיטשעג

 ענייז רַאפ שינעדנעטשרַאפ סיוא זיולב יוו גנוגייצרעביא ןופ רעמ רשפא ,הבהאב ןָאטעג

 טָאה סָאוו ,רעטומ ןיימ טלָאװ ,תונברדאסכ א ןעמונעגרעביא עטַאט רעד טלָאװ ןוא .ןשטנווו

 ןשטנעמ ַא ןָאט הבוט ַא טיירג קידנעייז ,חומ ןפרַאש ןוא עיצַאטנעירָא עלענש א טַאהעג

 .ןיציבר ַא ןעוועג עדריוו סיורג טימ יאדווָא יז טלָאװ ,טיונ ַא ןיא
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 ןיא ןגעלעג ךיוא ,דומלת ןיא תונואג ןייז רעסיוא זיא ןטַאט ןיימ ןופ טייקסיורג יד

 יד רעבָא ,ךעלביולגמוא רשפא טגנילק'ס .קיטילָאּפ-טלעוו ןיא טייקטנוואהַאב רעפיט ןייז

 ןגָאזוצסיורָאפ תלוכיב ןעוועג זיא רע זַא ,טוג רעייז ןעקנעדעג טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ

 ענייז ןבָאה לָאמ ןייא טינ .ןרָאװעג טקיטעטשַאב רעטעפש ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג

 וצ ךיז טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס רעבָא ,שילרעטסיוא ןעגנולקעג ןעגנוגָאזסיורָאפ

 ןוא עקידיירפ ףיוא ייס לח ןעוועג זיא סָאד ןוא .טכערעג ןעוועג זיא רע זַא ,ןגייצרעביא

 .ןשינעעשעג עקירעיורט ףיוא ייס

 ןייז סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ .תוטשפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ

 -אב א רעייז ןעוועג רעבָא רע זיא ,ןכַאז עפיט ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג קידנעטש זיא חומ

 טינ .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןוא ביל ןעוועג םיא זיא *דיי רעטסָארּפ, רעד .שטנעמ רענעדייש

 ןייגוצ טגעלפ רע יוו ,קרַאמ ןפיוא רָאג יצ ,שרדמ-תיב ןיא טקרעמַאב ךיא בָאה לָאמ ןייא

 ,שרדמ-תיב ןופ ,תבש ךיוא .סעומש ןכעלרעדורב ַא םיא טימ ןריפרַאפ ןוא ןדיי ַאזַא וצ

 טינ ןענייז סָאװ ,םיטַאבעלַאב ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא םייהַא ןייג ןטלעז טינ רע טגעלפ

 ,טפַאשלעזעג רעייז ןיא שימייה טליפעג ךיז טָאה רע .קנַאב-חרזמ רעד ףיוא ןסעזעג אקווד

 .שמוח השרפ א ןענרעל סטכַאנ-וצ-קיטיירפ *ןגנַאל, א ןיא רע טגעלפ ייז טימ

 ךיא םוק ,טייקכעלנעזרעּפ סרעטָאפ ןיימ ןיא ןעגנירדניירַא לָאמַא ריבורפ ךיא ןעוו

 טָאה ,תוטשּפ ןוא טייקנדיישַאב רעסיורג וצ ןייז בילוצ ךיוא עקַאט זַא ,הנקסמ רעד וצ

 -רַאפ טינ ,ליח-תשא יד ,רעטומ רעביל ןיימ טימ טַאהעג הנותח טָאה רע יוו םעד ךָאנ רע

 עכלעוו טימ ,*רָאי ץנַאג א ןופ ןדיי, יד טימ גנודניברַאפ ןייז .עלעטש-תונבר ןייק ןעמונ

 -עגקירוצ םיא טָאה ,רעירפ זיא סע ןעוו יוו רעמ םינפ לא םינפ ןפָארטעגנָא ךיז טָאה רע

 ןיא ןרעיו טלדנַאווראפ טנעקעג רשפא טלָאװ סָאװ ,תונבר-אסכ ַא ןעמעננָא ןופ ןטלַאה

 .ייז ןוא םיא ןשיווצ הציחמ ַא

 טפלעה רעכלעוו ,שודק םעד ןטַאט ןיימ וצ דייר ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד זייוונטייצ

 ליפעג ןבלעז םעד .טלעוו רעלַאטורב ןוא רערעכיזמוא רעקיזָאד רעד ןיא ןזיירפש רימ

 ,רעבָא קנעדעג ךיא .זייב םעלַא ןופ ּפָא ךימ טיה סָאוו ,ןעמַאמ רעגולק ןיימ ןגעוו ךיא בָאה

 עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ,רעטסעווש ריפ עניימ יוו ױזַא ,עדייב ייז זַא

 יד ןביירש ןטימ ןיא טקנופ ןוא .רעדרעמ -- עשיצַאנ זיולב טינ ןוא ,עשטייד ,ָאי -

 רעדורב רעטצעל רעד זַא ,הרושב עקירעיורט יד ןעמוקַאב ךיא בָאה ,גנולדנַאהּפָא עקיזָאד

 .ןברָאטשעג זיא ןטַאט ןיימ ןופ

 קידנסילשנייא ,ייז ןופ ףניפ .רעטסעווש יירד ןוא רעדירב יירד : ןעוועג ייז ןענייז סקעז

 ןברָאטשעג זיא רענייא רָאנ ןוא ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טדערַאמרעד ןענייז ,רעטָאפ ןיימ

 .עקירעמַא ןיא טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ

 .ה ב .צ .ג .ת



 שטיװַאנַאמיש לאומש

 תונורכז עניימ ןופ ךעלטיפאק עכעלטע

 א

 ןענייז ןרָאי ליפ שטָאכ ,עצילטב עלעטעטש רעייט רעזדנוא ןופ -- תונורכז ,תונורכז

 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ייז ןענייז ךָאד ,ןפָאלרַאפ

 עקיטרָא יד ןופ .גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןופ רָאי ןטצעל םעד ךימ ןָאמרעד ךיא
 -לָאס עשיסור ןעמוקעגוצ זענייז ייז וצ ,טקעלעג טינ קינָאה ןייק לָאמנייק רימ ןבָאה םייוג
 עשירַאצ-שיסור סָאד יוו םעד ךָאנ רעדלעוו יד ןיא ןבילבראפ ןענייז עטצעל יד .ןטַאד
 -ַאגרָא ךיז ןבָאה ןטַאהלַאס ענעבילברַאּפ יד טָא .ןשטייד יד ןופ ןטָארטעגּפָא זיא רעטילימ
 -ןופ ןלַאפַאב ,םירעיופ עקיטרָא יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא סעפורג-ןטידנַאב ןיא טריזינ

 .ןדרָאמרעד לָאמלייט ןוא ןביורַאב ייז ,ןגעוו יד רעביא ןרָאפ ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי לָאמוצ-לָאמ

 -רעד ךיז ייז ןבָאה ,טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג ןיוש זיא טכַאמ עשטייד יד ןעוו ,1918 ןיא

 -רעד ןבָאה ייז ּווו ,עצילעב ךיוא ייז ןשיווצ ,ךעלטעטש יד ןיא ןדיי יד ןלַאפַאב וצ טביול

 -ילעב טזָאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,רעטעּפש .סעילימַאפ עכעלטע טבױרַאב ןוא טעגרה

 ,("ַאנָארבָאָאמַאס,) ץושבלעז ַא ןטסירק עקיטרָא יד טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא רימ ןבָאה ,עצ

 םעד טיול רימ ןגעלפ ,ןעוועג טינ זיא ןעמעלַא רַאפ רעוועג ןייק .ןטסירק 30 ןוא ןדיי 0

 לטעטש סָאד ןטיה ןוא רעוועג לסיב סָאד ןעמוקַאב רדס

 ןלַאפַאב זיא ,(גָאטקרַאמ רעליבַאטס רעד ןעוועג זיא סָאװ) ךָאװטימ ַא קנעדעג ךיא

 טריבורפ ןבָאה רימ .םייוג עקימורַא טימ ןעמַאזוצ ,ןטידנַאב עפורג עסיורג ַא לטעטש סָאד

 .רעוועג ןיא םערָא וצ ןוא לָאצ ןיא ןיילק וצ ןעוועג ןענייז רימ שטָאכ ,ןלעטשוצנגעק ךיז

 ןענייז ןעמָארק עשידיי עלַא .ןעװעטַאר ךיז לעפַאב ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ףוס םוצ רעבָא

 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענייז ןדיי 7--6 ַא ןוא ןרָאוועג טריבַארעצ גָאט םעד ןיא

 ב

 ןעועג קידנעטש טינ רימ ןענייז טכַאמ רעשיליופ רעקידרעטעפש רעד רַאפ ךיוא

 -סיוא ןַא ןענופעג ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,קנעדעג ךיא .ןבעל ןטימ רעכיז

327 
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 ,םעד ץָארט .בוטש רעייז ןיא ,דימש םעד םוחנ-לאומש ןופ החפשמ עצנַאג יד עטעגרהעג

 יד טיובעג ןבָאה עכלעוו ,ןקָאילָאּפ ןעוועג ןענייז רעדרעמ יד זַא ,טסּוװעג ןבָאה עלַא סָאװ

 ןטלַאק ןיא טנַאה ןייק ןָאטעגנײרַא טינ טכַאמ עשיליופ יד טָאה ,ןַאמעינ ןרעביא קירב

 .רעדרעמ יד ןפָארטשַאב ןוא ןקעדוצפיוא ידכ ,רעסַאװ

 ךָאד ךיז טָאה ,ןרעייטש ערעווש יד ןוא טכַאמ רעשיליופ רעד ןופ תושיגנ יד ץָארט

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע .טלקיווטנַא עצילעב

 -ָאמרעד וצ גונעג .ךעלטעטש ערעסערג ליפ טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעמעשראפ וצ טאהעג טינ

 יד ; רעדניק יד ןופ לייט רעטסערג רעד טנרעלעג ןבָאה סע ּווו ,עלוש-סקלַאפ יד :ןענ

 טָאה סָאוו ,עּפורג-ןרָאטַאמַא יד ;רעטסעקרָא-זָאלב רעד ןוא ("*ענרַאשזָאּפ,) רעשעלרעייפ

 רעד ןופ "יִארַאס, ןיא רעטעפש ייא בצק םעד דוד ןופ לַאטש ןיא רעירפ) רעטַאעט טליפשעג

 טנגוי רעד ןופ לייט ַא זיא ריא קנַאד א סָאוו ,עיצַאזינַאגרָא"ץולחה, יד ; (*ענרַאשזָאּפ,

 ץלַא סָאד .סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא ערעדנַא ליפ ןוא ; לארשידץרא ןייק ןרָאפעג

 ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטניוו עזייב יד ןעוו ,1939 זיב טלקיווטנַא ךיז ןוא טריטסיזקע טָאה

 עקיטרָא יד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא ןליפ ןעמונעג דלַאב סע ןבָאה רימ ןוא דנַאלשטייד

 ןוא ןעמוק טעוו רעלטיה ,טרָאװ ,טרַאוו, :ןרעהוצנָא ןבעגעג דלַאב זדנוא ןבָאה ייז .ןטסירק

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא ."ףוס ַא ךייא ןופ ןכַאמ

 שטיװָאנַאמיש ןועמש שטיווַאנאמיש האל
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 ג

 ,לטעטש ןיא ןעוועג ןענייז ןטעיוװָאס יד ןעוו ,1941--1939 ןרָאי יד ןיא ,רעירפ ךָאנ

 בָאה ךיא .ןטסירק-םינכש ערעזדנוא ןופ תורצ ליפ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה

 ךיא ,"יושזרוב, ַא ןעוועג ךָאד ךיא ןיב ןגיוא ערעייז ןיא לייוו ,עדיל ןייק ןפיולטנַא טזומעג

 ייב טעברַאעג ךיא בָאה עדיל ןיא .טפעשעג-ךיש ַא ןוא ןַארָאטסער ַא טַאהעג רעירפ בָאה

 טכַָאנייב םייהַא ןעמוק ךיא געלפ ,עילימַאפ ןיימ ןעז ןלעוו געלפ ךיא ןעוו ןוא ,יירעלַאטס

 ןייק ןקישרַאפ ןוא ןפַאכ טינ ךימ לָאז ןעמ ,קירוצ ןרָאפקעװַא טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 יד ,קערש-טיוט ןייק טינ רעבָא ,ןטעיווָאס יד רַאפ דחפ ַא ןעוועג עקַאט זיא סע ,ָאי .ריביס

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1941 ינוי ןטס22 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה קערש-טיוט

 ןיימ ןענופעג ךיא בָאה ,םייהַא קידנעמוק ,גָאט םעד .דנַאברַאפ-ןטעיווָאס ןפיוא לַאפנָא רעייז

 ןענייז ייז .דנַאלסור ןייק םירוחב 18 ךָאנ טימ ןייגוצקעווא קידנביילק ךיז ןוז ןטסטלע

 -ייד א טּפַאכרַאפ ןיוש ייז טָאה טרָאד ןוא וועליהַאמ רַאפ רעטעמַאליק 40 זיב ןעגנַאגרעד

 רעבָא ,טרָא ןפיוא ןרָאוועג ןסָאשרעד ןענייז םירבח ענייז ןופ לייט ַא .עפורג-טנאסעד עשט

 עלופטרעוו ןוא טלעג טַאהעג טָאה רע ,םייהַא קירוצ ןעמוק וצ ןעוועג חילצמ טָאה ןוז ןיימ

 -עג תודע טָאה רעכלעוו ,רעשטעמלָאד ןשיסורסייוו םעד טפיוקעגרעטנוא טָאה ןוא ןכַאז

 .סורָאלעב ַא זיא רע זַא ,טגָאז

 ד

 זענייז ייז .עצילעב ןייק ןפָאלטנַא ןשטייד יד ןופ קערש רַאפ ןענייז עדיל ןופ ןדיי ליפ

 סױרַא ןיב ךיא .ןפלעה טפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ ןוא ןטקודָארּפ ןָא ןוא ןשָארג ַא ןָא ןעמוקעג

 ַא טּפַאכעג ךימ טָאה קידנעייג ןוא גרַאוונסע ייז רַאפ ןביילק שטיווָאנַאמלַאק לסיז טימ

 ןענַאטשעג ןיוש ןענייז סע וװ טנַאוו א וצ טלעטשעגוצ ךימ טָאה ןוא רעציפָא רעשטייד

 ןוא (12 ןעמַאזוצ ןייז לָאז סע) ןדיי 6 ךָאנ ןעגנערב וצ ןלױפַאב טָאה ריציפָא רעד .ןדיי 5

 -ןישַאמ ַא טימ טַאדלָאס א ןגעקטנַא ךייהרעד-ויצ-טנעה-יד ןענַאטשעג רימ ןענייז ױזַא

 וצ סעקדיירפ רעזייל טלָאװרַאפ ךיז טָאה ןַאד .ןדיי 6 ךָאנ טכַארבעג טָאה ןעמ זיב רעוועג

 ןיא ליוק ַא טימ ןפָאלטנַא זיא רע רעבָא ןסָאשעגכָאנ םיא טָאה רעציפָא רעד ,ןפיולטנָא

 .דיי רעדנַא ןַא טכַארבעג טָאה ןעמ זיב ןטרַאוו טזומעג ןבָאה רימ ןוא ,עציילפ

 טיול ,"סנכערברַאפ, ןופ לטעצ ןצנַאג ַא טנעיילעגרַאפ זדנוא ראפ ןעמ טָאה ןַאד

 זדנוא טיג ןעמ לייוו ,ןגָאז וצ ןבָאה רימ סָאװ טגערפעג ןוא ,קידלוש ןענייז ןדיי יד ןכלעוו

 זיא דלַאב .ןסישרעד רעכיג סָאװ זדנוא לָאז ןעמ ןטעבעג ןבָאה רימ .ןבעל וצ טייצ טונימ 3

 טינ ליוק ןייק בָאה ךיא .ןלַאפעג ןענייז 12 עלַא ןוא "רעייפ, : לעפַאב א ןרָאװעג ןבעגעג

 ףיוא טָאה ןעמ ןוא ןעירשעג ןבָאה עקירעביא יד ,טיוט טכַאמעג ךיז בָאה ךיא רָאנ ,ןעמוקַאב

 ןטס29 םעד ,תבש ןעוועג זיא סָאד .ןעגנַאגעגסיוא ןענייז ייז זיב .ןסָאשעג רעדיוו ייז

 .1941 ינוי



20 

 0 ָאנ ַאמיש ריאמ ןופ החפשמ יד
 שטיו 1

0 

ו

 

2 
8
 

2
 
4
 

 ל

 א א יא א 2 ל



 31 תונורכז עניימ ןופ ךעלטיּפַאק עכעלטע

 םייהַא ןפָאלעג ,ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב .ןעוועג טינ ץַאלּפ ןפיוא ןיוש זיא רענייק ןעוו

 ןכרוד ןירַא ןיב ךיא .ןענערב רעזייה ערעדנַא ןוא בוטש ןיימ זַא ,ןעזעג ךיא בָאה ןַאד ןוא

 -תיב םוצ קעװַא ןיב ךיא .עילימַאפ ןיימ ןופ םענייק ןענופעג טינ ןוא בוטש ןיא רעייפ

 ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא ךיא ןיב גָאטרַאפ .טכַאנ עצנַאג ַא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טרָאד ןוא ןימלע

 .ןַאמעינ םוצ טקישעג ךימ רע טָאה ,ןדיי יד ןענייז סע ּוװ טסייוו רע יצ ,טגערפעג ןוא טסירק

 -ונעג ךיז יז טָאה ךימ קידנעזרעד ,ןיטסירק ַא ןפָארטעג ךיא בָאה ןַאגיוו ןכרוד קידנעייג

 ןעזעג ןגיוא עניימ טימ ךָאד בָאה ךיא ,עקלומש !אירַאמ סוזעי :ןעיירש ןוא ןעמלצ ןעמ

 ?רעהַא וטסמוק יוו ,ןסָאשרעד ךיד טָאה ןעמ יוו

 ןעמוקעג ןענייז רימ ןוא רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןענופעג ךיא בָאה ןַאמעינ םייב

 טלייצרעד ךיא בָאה ןדיי עטעגרהרעד עּפורג רעד ןבענ קידנעייגייברַאפ .לטעטש ןיא קירוצ

 .ןבעל ןבילבעג סנייּפילע ןיב ךיא ױזַא יוו יורפ ןיימ

 ןענייז ןעוועג ,שטיווָאנאפאג אבא-חנ ייב ןדיי עפורג ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה רימ

 ד-אמיש עקטָאמ ןוא רעזייל-עשריה ,שטיווָאנאמלַאק לסיז ,יקסוװוָאשטָאלז לארשי :טרָאד

 -עגסיוא ךיז טוג ןבָאה רימ .ערעדנַא ןוא יקסוועינשיוו םייח ,יקצָאטס עשוהי ,שטיווָאנ

 ןופ ענלצנייא רָאנ עקַאט) ןבעל ןביילב זלעוו רימ זַא ,גנונעפָאה ןָא טנגעזעג ךיז ןוא טנייוו

 .(זבעל ןבילבעג ןענייז ייז

 ךיוא זיא טרָאד ,ָאטעג רעלטעשז ןיא ןרָאפעגקעװַא זענייז עילימַאפ ןיימ טימ ךיא

 רעטייווצ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,(תושפנ 7) עילימַאפ סרעדורב ןיימ ןעוועג

 רעלטעשז ןיא ןעוועג ןענייז ,עקלייב ןוא עדניה ,רעטסעווש ייווצ עניימ ךיוא .הטיחש

 .ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא ָאטעג

 .ָאטעג ןרעסיוא ןטעברַא ןייג וצ זעגנוווצעג ןעוועג ןענייז ָאטעג ןופ רעניווונייא עלַא

 ,ןסע ןעמיקַאב ךיוא ןבָאה םיצקש יד ּוװ ,עלוש רטכעלטסירק ַא ןיא טעברַאעג בָאה ךיא

 .םייהַא גרַאוונסע לסיב א ןעגנערב וצ טייקכעלגעמ ַא ןעוועג סָאד זיא רימ ראפ זַא ױזַא

 בָאה ,ןגיילניירַא רעמ ןענעק וצ ידכ זוא סענעשעק יד ןיא לפָאטרַאק ןענעבנג געלפ ךיא

 .רערעמ סָאװ ןיירַא ןלָאז לפָאטרַאק יד זַא ,רעכעל טכַאמעג ךיא

 בָאה סָאד .ןשטייד יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא טנגוי יד

 ןעוועג זיא ןוא קינַאכעמ-רעסָאלש ַא ןעוועג זיא רטכלעוו ,השמ ןוז ןיימ ןופ טסווועג ךיא

 טריפעגנָא ,טנגוי עטריזינַאגרָא ןַא ןעוועג זיא סע .רעוועג ןטיירגוצ טימ טקיטפעשַאב

 ךָאנ טימ רעטעפש עקַאט זיא רעכלעוו ,יקצערָאװד טַארנעדוי ןופ סעזערפ םעד ךרוד
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 ,השמ ןוז ןיימ .רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק ןופ טנעה יד ןופ דלַאוו ןיא ןעמוקעגמוא םירוחב

 ייוצ טימ דלַאװ ןבלעז םעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא ןענייז ,םירוחב עכעלטע ךָאנ טימ

 .רעטעּפש ןכָאוו

 ז

 .ןָארכס ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז רימ ןבָאה ,ָאטעג רעלטעשז ןיא הטיחש רעטצעל רעד תעב

 -ימַאפ ןייז טימ שטיווֶאניירק רעזייל :ןָארכס םעד ןיא ןגעלעג ןענייז זדנוא טימ ןעמַאזוצ

 עשיליופ יד טימ ןעמַאזוצ ,םיחצור עשטייד יד .עילימַאפ ןייז טימ עילוט םעדייא ןוא עיל

 ןטַאנַארג טרָאד ןפרָאװעגנײרַא ,סענָארכס ליפ טקעדטנַא ןבָאה ,רעפלעה עשיניַארקוא ןוא

 וצ רָאנ ,לָאמ יירד ןעוועג ייז ןענייז ןָארכס רעזדנוא ןבענ .ןדיי יד טעגרהעגסיוא ןוא

 .טקעדטנַא טינ זדנוא ייז ןבָאה לזמ ןסיורג רעזדנוא

 טָאה יורפ ןיימ רעבָא ,ןפיולטנַא ןזומ רימ זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה טכַאנייב רעגייז א 2

 ןלעוו ןוא םורַא ךיז ןעיירד םיחצור ערוכיש יד זַא ,קידנגָאז ,ןטלַאהּפָא טווורפעג ךימ

 ךיא בָאה רעבירעד ,ןגיוא יד רַאפ טױט םעד ןעזעג ןיוש בָאה רעבָא ךיא .ןּפַאכ זדנוא

 .בורג םייב ןסָאשרעד ןרעוו רעדייא ,קי-נפיולטנַא ליוק ַא ןופ ןלַאפ רעסעב :טגָאזעג

 יד ףיוא .1942 רעמוז ןעוועג זיא סע .דלַאװ רעציּפעצַאז ןיא ןפָאלטנַא ןענייז רימ

 יד .טיורב ןטעב רעפרעד יד ןיא ןייג רימ ןגלעפ ,ןסקַאוועג טינרָאג ךָאנ זיא רעדלעפ

 .רעוועג ןָא רעטצנעפ םייב ייטש ךיא זַא ,קידנעעז טרפב ,ןבעג טלָאװעג טינ ןבָאה םייוג

 ןַאד ךָאנ רימ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ טימ טקַאטנָאק ןייק ,רעטיב רעייז ןעוועג עקַאט זיא סע

 ,עשטשופ רענַאשטּפיל רעד וצ זיב ןעגנַאגרעד ןענייז רימ ןעוו ,רעטעפש .טַאהעג טינ

 .ןעמענטימ טלָאװעג טינ זדנוא ןבָאה ייז רָאנ ,רענַאזיטרַאּפ ןפָארטעג ָאי ןיוש רימ ןבָאה

 ."ןעמענטימ ךייא רימ ןלעוו סקיב ַא גירק ןוא שטייד ַא רעירפ עגרה, : טהנעטעג ןבָאה ייז

 גונעג ןעוועג ןיוש זיא רעוועג םוצ ןוא רעוועג טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש

 .רעכיז ןעוועג טינ ןעמ זיא ןבעל ןטימ רָאנ ,טיורב

 ח

 -מוא ןדיי ליפ ןענייז .רעדלעוו יד ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאוו ,םישדח 30 יד ךשמב

 רעד רַאפ געט עטצעל יד .רעדלעוו יד ףיוא ןשטייד יד ןופ סעװַאלבָא יד תעב ןעמוקעג

 ןופ ןייגוצסיורַא טַאהעג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,רעגנוה ןטילעג שממ רימ ןבָאה גנואיירפַאב

 ,טיורב ןגירק רעיופ ַא וצ ןייג ןסָאלשַאב ןבָאה ,קינזָארג לאכימ ,רבח ַא טימ ךיא ,דלַאװ

 זיא געוו םענעפַא ןטימ לייוו ,דלַאוו ןטימ רעטעמָאליק 5 םורַא ןייג טפרַאדַאב ןבָאה רימ

 טָאה רעכלעוו ,רעיופ םוצ ןעמוקוצנָא ןעוועג חילצמ זבָאה רימ .ןייג וצ הנכס ַא ןעוועג

 ןעמונעג ןוא ןעזרעד זדנוא ןעמ טָאה קידנעייגקירוצ רָאנ ,טיורב סָאד ןטיירגוצ טפרַאדַאב

 ןוא טּפַאכעג ןעמ טָאה םיא .דלַאוו ןיא לאכימ ןוא ןרָאק ןיא ןפָאלעגניירַא ןיב ךיא .ןסיש

 ,שטיװָאנָאמיש; : טיירש רע יוו טרעהעג ךיא בָאה ןרָאק ןיא קידנגיל .ןפור וצ ךימ ןליופאב
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 ךיא ןיב ,שידיי ףיוא ןעיירש ןעמונעג טָאה רע זעוו .(ערעזדנוא טסייה סָאד) *! ישַאנ

 רימ יצ ןגערפסיוא ןעמונעג זדנוא ןבָאה ייז ,ןסור 6 ךיז רַאפ ןעזעג ןוא ןרָאק ןופ סיורַא

 ןופ רענייא .רענַאזיטרַאּפ ןענייז רימ זַא ,טגָאזעג ייז ךיא בָאה .ןטידנַאב ןייק טינ ןענייז

 ןענייז ןדיי ןוא ,ןדיי ןענייז רימ זַא ,עקירעביא יד וצ טגָאזעג טָאה ןרעציפָא עשיסור יד

 ןרעביא טעלגעג ךימ טָאה רע ןוא החמש ןופ טנייוועצ ךיז בָאה ךיא .ןטידנַאב ןייק טינ

 -ןַאב יד רַאפ ךיז טיה רָאנ ;טיירפַאב טנעז ריא ,עשאפַאּפ ,טינ ןייוו : טגָאזעג ןוא ּפָאק

 .רעדלעוו יד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ןטיד

 ט

 ,ןבילבעג ןבעל ןענייז עכלעוו ,תוחפשמ עכעלטע ךָאנ ןוא עילימַאפ ןיימ טימ ךיא

 ןוא םייוג עקיטרָא יד זיולב ןעוועג ןענייז סע ּווו ,עצילעב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה

 ןיא .רעדלעוו יד ןיא תורצ ליפ ױזַא ןָאטעגנָא זדנוא ןבָאה עכלעוו ,"ןקַאילָאּפ עסייוו,

 ךעלרעפעג ןעוועג זיא סע ןוא טכַאמ עטריזינַאגרָא ןייק ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ זיא לטעטש

 ןוא ךיא רָאנ ,עדיל ןייק ןפָאלטנַא קערש רַאפ עקַאט ןענייז ערעדנַא ,ןביילברַאפ וצ ָאד

 -ַאב ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעטעפש ןכָאוו עכעלטע טימ .ןבילברַאפ ןענייז החפשמ א ךָאנ

 ןבעגטגנָא ךיז טָאה ןועמש ןוז ןיימ .יימרָא רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןריזיליבָאמ וצ ךיז לעפ

 ,"דַאירטָא-ינלעטיבערטסיא; םעד ןיא טריזיליבָאמ ןעמ טָאה שריה ןוז ןיימ ןוא קיליוויירפ

 .רעדלעוו יד ןיא ןטידנַאב ןוא ןשטייד ענעבילברַאפ יד ןטַארוצסיוא ,טסייה סָאד

 .עדיל ןייק רעבירַא ןוא עצילעב טזָאלרַאפ בָאה ךיא ,טריזיליבָאמ טינ ןעמ טָאה ךימ

 םעד קידנצונסיוא ןוא ןליופ ןייק ןרָאפוצסױרַא שינעביולרעד א ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןייק ןעמוקעגנָא ,ץענערג עשיליופ יד רעבירַא עלַא רימ ןענייז ,ןיז יד ןופ ביולרוא

 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ ךיז ןבירשרַאפ דלַאב ןוא שזדָאל

 טכַארבעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא שזדָאל ןופ ןדיי טּפורג עצנַאג ַא סיורַא ןענייז רימ

 לארשי ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .(לכימ-רעדניב) ץניל ייב רעגַאל-.פ.ד ןיא ךיירטסע ןייק

 ןענעפע רייַאטש ןייק טקישעגקעװַא זדנוא רע טָאה סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא יקסווָאשטָאלז

 -יפנָא יד .החפשמ ןייא יו טבעלעג טרָאד רימ ןבָאה עלַא .ןַאמ 250 רַאפ רעגַאל םעיינ א

 ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא רעגַאל ןופ טפַאשרער

 .רעדלעוו יד ןיא טפמעקעג ןעמַאזוצ

 ױזַא ,ןטייווצ ןיא רעגַאל ןייא ןופ לָאמ עכעלטע רעבירַא ןענייז החפשמ ןיימ טימ ךיא

 ךיז ןעגנולעג זיא רימ .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה רימ לייוו ,1949 זיב

 רָאי ןופ עקירעמַא ןיא טניווועג טָאה רעכלעוו ,לאוי רעדורב ןיימ טימ ןדניברַאפ וצ

 .עקירעמַא ןייק ןעמוק וצ שינעביולרעד ַא זדנוא רַאפ ןגירקעג טָאה רע ןוא ,2



 35 תונורכז עניימ ןופ ךעלטיּפַאק עכעלטע

 עקירעמַא ןייק קידנעמוק ןוא טגרָאזעג רעייז זדנוא רַאּפ ךיז טָאה לאוי רעדורב ןיימ

 ןביוהעגנָא ןבָאה רימ זיב ןפלָאהעג ןוא לבעמ טימ גנוניווו ַא טיירגעגוצ זדנוא רע טָאה

 .סיפ ענעגייא יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןוא ןענידרַאפ וצ

 ןוא טַאהעג הנותח עלַא ןבָאה רעדניק יד ,רעביראפ ןיוש זיא רָאי רָאּפ ענייפ ַא --

 ןעק ץלַא סָאד רעבָא .טכעלש טינ ,ןעקנַאד-וצ-טָאג ,טייג רימ ךיוא .ןבעל ןייש ַא ןכַאמ

 ןוא סָאטעג ןופ געט ערעטיב ענעי ןופ תונורכז עטכַארבעגסיורַא ָאד יד ןשיװּפָא טינ

 ןזיב ץרַאה סָאד ןעמעלק ןוא ןורכז םעד ןרעבגע יאדװַא ןלעוו ,תונורכז יד טָא .תוחיצר

 .ןבעל ןופ גָאט ןטצעל
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 (1945) גנואיירפַאב רעד ךָאנ שטיװָאנַאמיש לאומש ןופ החפשמ יד



 יקציוואס .מ .א

 ןראצ ןופ ןוא ןייפ ןופ רעדיל
 ,עלע ש אמ לרעטכעט קיצנייא ןיימ ךָאנ קנעדנַא ןיא טכיל המשנ ַא

 ָאטעג רעלטעשז ןיא ,1942 סיצַאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 לגיוו סדניק ןיימ

 סעקשעווַאלַאה עטרעכיוררַאפ ךעלגרעב

 ; לגיצ עטעילַאמסרַאפ ךעלגרעב

 קירוצ ןרָאי טימ לָאמַא בָאה'כ

 .לביטש םערַאװ א טָאהעג ָאד

 זיא ןענַאטשעג לביטש ןיא ןוא

 ; לגיוו סדניק קיצנייא ןיימ

 טָאה טקישעג ןוז יד ןכלעוו ףיוא

 .למיה ןופ עדלימ ןלארטש

 עטסיוו ,ענעזָאלרַאפ ךעלגרעב

 ;זָארג-דליוו ענעסקַאוואב ךעלגרעב

 םייחל ןעקנורטעג ָאד לָאמַא טָאה'מ

 .זָאלג א זָא לזעלג ַא טּפַאלקעג

 לופ ןענעז ןעוועג רעזעלג

 ;ןייוו ןקרַאטש ןוא ןסיז טימ

 רעמינפ עטלַארטשעצ ןופ ןוא

 .ןייש רעלעה א טָאה טמָארטשעג

 עטילעיפָאפעגסיוא שא ךעלגרעב

 ; עטרעטשעצ סעדייבעג ךעלגרעב

 ,עטמיורעגפיוא ךעלרעה לָאמַא

 .עטרעקעגוצ ןייר קידנעטש

 עטעדײלקַאב ןסנירג טימ ןעניילפ

 ; םורַא ןוא םורַא ןעמולב

 ,םדא-ןב -- ןבָאה טעשטּפעשעג

 .םוק ,םוק ,ןטפוד ערעזדנוא ןופ סינעג

 ,ןבילברַאפ טינ ךַאז ןייק

 ; ןעמוקעגמוא-קעווַא ןענייז עלַא
 םולח-רַאמשָאק רעדליוו ַא יוו

 .ןעמּוװשרַאפ-ןענורעצ ץלַא זיא

 ,ךעלעזערג עקנינירג יד ָאטינ

 :ןעמולב עקיטפוד יד ןיוש ָאטינ

 ,רעיורט ןפיט ןיא טליהעג ץלַא

 .ןעמוטש ןגייוושליטש טוט

 ,לביטש סָאד ןיוש אטינ

 ; לגיוו סָאד ןיוש ָאטינ

 טינ ךיוא ןיוש טגנילק'ס

 .לדילדגיוו קיצרַאה סעמַאמ רעד

 רָאנ טייצדוצ טייצ-ןופ

 ; טניוו רעד טעיָאװ-טעשזוה

 : טגערפ ןוא טרעדָאפ-טנָאמ רע

 ? דניז סנעמעוו ןוא עכלעוו ראפ
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 יקציווַאס ,מ .א ל"ז יקציוואס (אליל) האל

 דניז קיצנייא סָאד

 : דניק ןיימ גָאז ,רימ גָאז

 ? דניז ןייד ,אטח ןייד טייטשַאב סָאװ ןיא

 ? טמעשרַאפ-טקידיילַאב ןעמעוו וטסָאה

 ? טמעלקרַאפ-טקירדרעד ןעמעוו וטסָאה

 : דניק ןיימ גָאז ,רימ גָאז

 ? דניז ןייד ,אטח ןייד טייטשַאב סָאװ ןיא

 !ַאמ ןיימ ןיינ ,ָא !ַאּפ ץיימ ןיינ ,ָא

 טמעשרַאפ-טקידיילַאב םענייק בָאה'כ

 .טמעלקרַאפ-טקירדרעד םענייק בָאה'כ

 : דניז קיצנייא ןיימ ,אטח קיצנייא ןיימ

 .דניק א ןיב'כ קלָאפ שידיי ןופ
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 המקנ סנקז םעד

 שינרעטצניפ עטכידעג עצרַאווש !ָא

 ? געוו םעד ןעניפעג ריד ןיא ןעק רעוו

 סעדייז ןופ ךעלקינייא עשידלעה רָאנ

 ..געט הלפא ןיא המקנ ןבָאה ןעמונעג

 ןגעטש עלָאמש טגנילש ןוא טרעדינ שינרעטצניפ

 .טרָא ןייז ףיוא טביילב רערעדנַאװ רעמערָא

 ןגעוו עקישיור טָאה ןסעגעגפיוא טכַאנ

 ,טרָאװ ןייק ,גנַאלק ןייק ,ללח ןיא ליטש ,ַאש

 ןַאמעינ טייז ןטייווצ ןפיוא טרָאד ןוא

 .לטעטש סָאד טור ךשוח ןופ לגילפ רעטנוא

 לסעג עדעי ,לביטש עדעי ,עקטַאכ עדעי

 .לטערב-הרהט ןפיוא תמ רענעגיוצעגסיוא ןַא

 דלַאװ רעד ךיוא טייטש טרעפעלשעגנייא

 .למיה ןטלטרַאגרַאפדֶארג ןרעטנוא

 = ביילדהשמ רעטלַא רענעכָארבעצ רעד ,רע רָאנ

 .לביטש-שידרע ןייז ןיא קיאור טינ טגיל

 סנועדג עיינ ןופ טמולח ןוא רע טגיל

 .רעייפ-המקנ ןקילייה טימ ןדָאלעג רעצרעה

 תורוד ןופ סעינזוק ןיא טילגעג ןעמַאלפ

 ...רעייש ר'הרפע םייב ןייטש ןופ ןגיוצעג

 יז ןרעטיצ ,ייווצ סנייא ,ייווצ סנייא

 .דרעווש ןקיטכַאנ ןופ לּפַאצ רעטנוא

 ייז ןרעביפ .,ייווצ סנייא ,ייווצ סנייא

 .דרע רעטרעטניוורַאפ ןופ ץכערק ןרעטנוא

 טנעה ןיא עטיובעג-טסעפ ךעלגירק

 .עציילּפ ףיוא עטלטיונקרַאפ סעקשעוָאלָאה

 טנעוו ענעלָאטש סאנוש םעד ןרעטעמשעצ ןעיצ ייז

 .הצע ןייז ןרעוושרַאפ ,ןרעטשעצ

 טכַאנ רעבלַאה זיב ןקז רעד טגיל

 .טכַארט ןוא טמולח ,טלמערד רע

 סָאש רעטשרע טייקליטש יד גנילצולפ טדיינשעצ

 .תוצח ןטכירּפָא רעטלַא רעד טמענ



 239 ןרָאצ ןופ ןוא ןייפ ןופ רעדיל

 ,עקידעגָאלק ַא ,עקידכעבענ ַא הליפת ןייז
 .לַאג טימ טעשטפעשעג הליפת ַא ,עמערָא רעטרעוו

 ענעסירעצ ןצפיז ןופ ענעגיוצעג ןעגנַאלק

 .לַאווק ןטרעווילגרַאפ ןקימוהת-ץרַאווש ַא ןופ

 סָאש רעטייוצ רעד ךיז טרעהרעד גנילצולפ

 .סָאמ יד זיא לופ זַא רעטלַא רעד טריפשרעד

 ןָאט ןייז הליפת ןייז טרעוו טרעדנעעג

 ןָא טביוה רע יינ'ס ןופ רעטרעוו עקידיינש טימ

 !ןָאמ ךיא ,רעדָאפ ךיא ,טינ טעב ךיא

 .ןָאפ עקילייה ןייד גָארט'כ לייוו ,ריד ןופ

 ןָאט טיג הליפת ןייק ךיא ףרַאד ריד רַאפ !ארוב ָא

 !ןָאמ ךיא ,רעדָאפ ךיא ,טינ טעב ךיא

 ןטרַאצ םעד דניק ןיימ רַאפ המקנ רעדָאפ'כ

 .ןטרַאוו טפרַאדעג טיוט ןפיוא ןבָאה סָאװ יד ראפ

 עטרעווילגרַאפ טיוט ןרַאפ רעצרעה ראפ

 .ענעשַאלעגסיוא ןבעל םייב ןגיוא רַאפ

 הנקז רעָארג-זיירג ַא רַאפ המקנ

 ענייר ַא ץרַאה ַא ,עקילייה א המשנ א

 םעניילק ַא ןטרַאצ א לקינייא ןַא רַאפ

 .םענייש ַא םינפ ַא ,עטקָאטעג םירבא טימ

 טעבעג-המקנ סנטלַא םעד טרעטשעצ לָאמַאטימ

 .טנעָאנ רעד ןיא ןגייווצ ןופ יירעשטשערט ַא

 ,טעב ןשידרע ןייז ןופ לענש ךיז רע טביוה

 .רעדורעג ןוא שיורעג םוצ וצ ךיז טרעה

 םוא טעברַא רעייז ןופ ךיז ןרעק סָאד !ַאהַא

 .רעדירב ס'ןועדג עשיִארעה יד

 סענימ-סיירפיוא ןופ רעגערט יד ,ייז

 .סעניש ןופ ןגיולפעג זיא ןַאב ַא יו ןלייצרעד

 ייז טשוק ןוא רעטלַא רעד ייז טזדלַאה רע

 .המשנ רענייר ןופ הכרב ַא ןוא דיירפ ַא

 :ןעלמיה יד ןיא טָאג וצ קילב ןייז טקיש רע

 ...! המקנ ןעמונעג ןבָאה רימ !רימ

 (1945 ,דלַאוו ןיא ןבירשעג)



 שטיוועלעסַאי םייח

 גנוטכינראפ-ןדיי ןוא המחלמ

 ןיא ןיוש טקעוורעד ךיז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעיינ ַא ןופ ליפעגרָאפ רעטכעלש רעד

 םעד ןיא זיא ,ןליופ ןטכינרַאפ וצ ןוא ןעמענרַאפ וצ גנובערטש יד .רָאי 1939 גנַאפנָא

 טיבעג-ןטעדוס ןופ עיצַאּפוקֶא רעד ךָאנ ץרוק ןרָאװעג ףייר םישזער ןשטייד-שיצַאנ

 ןשיווצ .טּפָארײא ץנַאג ןשרעהַאב וצ טבערטשעג ןבָאה גנוריגער ןייז ןוא רעלטיה .(1938)

 טָא טָא זַא ,ליפעג סָאד טיירפשרַאפ ךיז טָאה ןליופ ןיא גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד

 רעשידיי רעד ףיוא טקריוועגסיוא סע ךיז טָאה לעיצעפס ,ןכערבסיוא המחלמ יד טעוו

 .סַאג

 -יישרעד עכעלגעטיגָאט ןרָאװעג ןענעז ןעגנוקידיילַאב ןוא ןכורבסיוא עשיטימעסיטנַא

 ,רערעווש ץלַא ןרָאוועג זיא ןדיי יד ןופ בצמ רעשילַארָאמ ןוא רעשימָאנָאקע רעד .ןעגנונ

 ןוא טעטש ערעדנַא ןיא יוו ױזַא .טכיזניה ןדעי ןיא טרעגרערַאפ ךיז טָאה ןבעל סָאד

 .טייקנגָאלשעגרעדינ ןוא טעמוא טקרעמעג עצילעב ןיא ךיוא ךיז טָאה ,ךעלטעטש

 .טרעיודעג גנַאל טשינ ןבָאה ןפמַאק יד .1.9.1939 םעד ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ יד

 ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעיװָאס יד .ןליופ בלַאה טריּפוקָא יימרא עשטייד יד טָאה ןכָאװ ייווצ ןיא

 -ריּפוקַא רעד ןיא ןלַאפעגניירַא זיא עצילעב .עניַארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסייוו-ברעמ

 .ןטעיוװָאס יד ןופ ענָאז רעט

 םעד ןיא גנונעדרַא עיינ ריא טלעטשעגנייא לענש טָאה טכַאמ עשיטעיווָאס יד

 סנגעמרַאּפ ןוא ןקירבַאפ ,ןעגנומענרעטנוא ערעסערג עלַא טריזילַאנָאיצַאנ טָאה ןוא טיבעג

 ןעמ טָאה םיצירפ יד ךיוא יוו ,ןטפעשעג ןוא ןקירבַאפ ןופ םיתב-ילעב יד .םיצירפ ןופ

 ןלאפעגרעטנוא זיא רעוט-ללכ ענעעזעגנָא ןופ לייט ַא ךיוא .טקישרַאפ ןוא טריטסערַא

 .ןרָאוועג טקישרַאפ ןוא הריזג רעד

 .םישזער ןשיטעיווַאס םעיינ ןרעטנוא טריזיליבַאטס בצמ רעד ךיז טָאה םָאזגנַאל

 עכיילג סלַא ."טוג ץנַאג, ןרָאװעג זיא סע ןוא ןבעל םעיינ םוצ טניווועגוצ ךיז טָאה'מ

 ןיא ,ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז טנגוי רעד ןופ ליפ ןבָאה ,דנַאברַאפ-ןטעיוװָאס ןופ רעגריב
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 ערעדנַא ןיא ןרָאפעגסױרַא זיא לייט א .סנטסָאּפ עכעלטרָאװטנַארַאפ ןעמונרַאפ ךיוא

 .טעברַא ףיוא ןענעדרַאנייא טרָאד ךיז ידכב ,טעטש

 רעד ןגעוו תועידי עכעלקערש יד ןגָארטרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה 1940 גנַאפנָא ןיא

 םיטילפ עשידיי רעטנזיוט .ןשטייד יד ייב ,ץענערג טייז ןטייווצ ןפיוא ןדיי יד ןופ עגַאל

 םעד ןלַאפעגרעטנוא ןענעז סָאוו ,טעטש ערעדנַא ליפ ןופ ןוא עקָארק ,שזדָאל ,עשרַאוו ןופ

 יז .ןטיבעג עטצעזַאב-שיטעיווָאס יד ןיא ןעמַארטש ןביוהעגנָא ןבָאה ,םישזער ןשטייד

 -סגנַאװצ ןוא סָאטעג ,ןטַאט-ליורג ןגעוו תועידי עכעלרעדיוש יד טכַארבעגטימ ןבָאה

 עכלעזַא תמאב ןעוט ןשטייד יד זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ שממ ךיז טָאה סע .טעברַא

 .טלייצרעד ןבָאה םיטילפ יד עכלעוו ןגעוו םישעמ עשיטסידַאס

 ןענעז דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור-טעיווָאס ןשיווצ ןעגנואיצַאב עשיטַאמָאלּפיד יד = -

 טשינרָאג ןגעוו קיפיולרָאפ ךָאנ טָאה ןעמ ,1941 רָאי גנַאפנָא ןזיב עטוג גונעג ןעוועג

 ןופ גנורעדנע יד ןקרעמ ןעמונעג ךיז טָאה ,1941 רעמוז גנַאפנַא ןיא טשרע .טכַארטעג

 ערעדנַא ליפ ןוא ןעמָארדָארעַא ןעיוב ןביוהעגנָא ןבָאה ןטעיוװָאס יד ,קיטילָאּפ רעד

 .ןטקנופ-סגנוקידייטרַאפ עקיטכיוו

 רעדעי .םָארדָארעַא ןַא זעיוב ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה עצילעב ןופ טייוו טשינ

 סע זַא .טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה ןעמ ןוא טעברַא עקיזָאד יד ןגעוו טדערעג טָאה רענייא

 .גירק ַא ןופ טייוו טשינ רעדיוו זיא

 המחלמ ןופ ךָאו עטשרע יד

 העידי עכעלקערש יד ןגָארטרעד ןעמעלַא וצ ךיז טָאה ,22.6.1941 םעד ,קיטנוז
 ,גנורידרַאבמָאב רעייז ןוא טעטש עשיסור יד ףיוא לַאפנָא ןשטייד ןקידמיצולפ םעד ןגעוו

 -עעשעג יד ןגעוו טסווועג עטשרע יד ןופ ןוא סםָארדָארעַא ןפיוא ןַאד טעברַאעג בָאה ךיא

 זיא קינַאּפ יד .טסווועג טשינ ךַאז ןייק ןופ טָאה טפַאשדנַאמָאק עשיטעיווָאס יד .ןשינ

 זיא גָאט ןבלַאה ןיא .טעברַא רעד ןופ ןפיול ןעמונעג ןבָאה עלַא ןוא סיורג ןרָאװעג

 .טכאוואב זעוועג ןיוש זיא לטעטש סָאד ןוא דנַאטשוצ-סגירק זעוועג לטעטש ןיא ןיוש

 עלַא .רָאי 45 זיב 18 ןופ עיצַאזיליבָאמ א ןגעוו ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא טכַאנייב קיטנוז

 טָאה ןַאד .עדיל ןיא סופוצ קעװַא ןענעז ןוא ענימג רעד ןבענ ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה

 ךיז טָאה הפירש יד ןוא עדיל טָאטש רעד ףיוא גנורידרַאבמָאב יד ןביוהעגנָא ךיז

 ןענייז רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ ןוא ןטקנופיריברעוו יד ןופ ןעָארויב יד .טרעקַאלפעצ

 .לטעטש ןיא קירוצ טרעקעגמוא עלַא ךיז ןבָאה געוו ןבלַאה ןופ ןוא טרעטשעצ ןרָאװעג

 עשטייד ןעילפוצ ןעמוקעגנָא רעדיוו זענייז ,ןָא ןגרָאמירפ ןופ ,קיטנָאמ ןבלעז םעד

 ןופ רעטעמָאליק 10) ןַאמעינ עיצנַאטס יד ןוא עדיל טרידרַאבמָאב ןוא ןענַאלּפָארעַא

 טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג עדיל טָאטש עצנַאג יד ןיוש זיא גָאט ןבלַאה ןיא .(עצילעב

 .סרעטעמָאליק רעקילדנעצ רַאְפ ןעזעג ךיז ןבָאה ןכיור יד ןוא רעייפדןעמַאלפ עסיורג
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 ןוא תונברק ןעוועג ןענייז גָאט ןבלעז םעד ןיוש ,ךעלקערש וצ ןעוועג זיא הפירש יד

 ןעניז עצילעב ןיא .זייוונסאמ ןפיול ןעמונעג ןבָאה ןדיי רעדיל .עטעדנוווראפדרעווש

 טרעגַאלַאב ןעוועג רעזייה יד ןענייז ןעמעלַא ייב .םיטילפ רעדיל ליפ רעייז ןפָאלעגנָא

 .ךעלגעמ סָאװ ,םיטילפ יד רַאפ ץלַא ןוטעג ןבָאה ןדיי רעצילעב ,ענעפָאלטנַא יד טימ

 -עגפיוא ןעמעלַא טָאה ןעמ ,ןטצעל ןטימ טלייטעג ךיז ןעמ טָאה ,ןזעוועג זיא סע ןמז לכ

 .םערַאװ רעייז ןעמונ

 "רעד ןעמונעג ךיז טָאה שטייד רעד ןוא ןערב ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא המחלמ יד

 רעשיסור רעקידנטערטּפָא רעד טימ ןפיולטנַא םוצ ןעמונעג ךיז טָאה טנגוי יד .ןרעטנענ

 עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ליפ ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה עצילעב ןופ .ײמרַא

 עקידנפיולטנַא יד ןשיווצ .(טנווָא ןיא קיטנָאמ ןזעוועג זיא סָאד) קעװַא ךיוא ןענייז

 לקנַאי ,יקסװָאקשטָאב ןועמש ,רעזייל ,ןוז ןוא שטיווָאקציא ףסוי לאומש 'ר : ןעוועג ןענייז

 ןעגנַאגרעד ןענייז עלַא יד .ןעימערק לקנַאי טימ יקצילעיב לחר ןוא יקסווָאלעיצנעיזד

 ךיז ןבָאה רעטעפש קעװַא ןענייז עכלעוו ,עקירעביא עלַא יד רעבָא ,דנַאלסור ןייק

 םורַא טּפַאכרַאפ ייז ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,געוו-בלַאה ןופ קירוצ ןרעקמוא טזומעג

 .קסנימ

 טָאה קיטשרענָאד .ךיש ןָא עסעװרָאב ,קירעגנוה ןּפָאלעג ןענייז רעיימרַא-עטיור יד

 ,טָא זַא טכירעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טריפוקָא זיא ענדָארג זַא סורג ַא טַאהעג ןיוש ןעמ

 ךיילג ןבָאה לטעטש ןופ (סענַאשטשעימ) ןטסירק יד .רעהַא שטייד רעד ןָא טמוק ,טָא

 םוש ןָא ןבילבעג זיא לטעטש סָאד ,ןטפעשעג עוויטַארעּפָאָאק יד ןופ ןביור ןעמונעג

 ,רענלעז עקידנפיולטנַא עשיטעיווָאס עכעלטע ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טכַאנרַאפ .טכַאמ

 ןסָאשעצ רעביור יד ןופ (3) יירד ןוא גנונעדרָא יד לסיבַא ןטלַאהעגפיוא ןבָאה עכלעוו

 .(עברוב ןוא רעדירב ייווצ סעשטיווָאנַאכעשט)

 -עסיש עטנעָאנ רעייז טרעהעג ךיז ןבָאה קיטיירפ ףיוא קיטשרענָאד ןופ טכַאנ יד

 ןענייז ,ירפ קיטיירפ .ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןפיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןעייר

 אד זיא ךעלנײשרַאװ ,ןענָאיּפש םורַא ןעייג סע זַא ,ןעגנַאלק ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 קיטיירפ .סַאג ןפיוא ןעיירד טינ ךיז לָאז ןעמ ןוא ,טנַאסעד ַא ןרָאװעג ןזָאלעגּפָארַא

 זדעי ןעמונעגמורַא טָאה קערש יד ,ןעמונרַאפ קַאדולאשז ןעוועג ןיוש זיא טכַאנרַאפ

 .ןטלַאהַאב וצ ךיז ּוװ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא םענייא

 ,גָאטימ ךָאנ רעגייזַא 3 .רָאי א יוו ױזַא גנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט רעקידתבש רעד

 ַא ףיוא ןַאמ 2) לטעטש ןיא עפורג-ריפשסיוא עשטייד עטשרע יד ןלַאפעגניירַא זיא

 ןעמונעג טָאה םורַא העש ַא ןיא .קאדולאשז גנוטכיר רעד ןופ ןעמוקעג ,(לקיצָאטָאמ

 ךיוא זיא טייצנשיווצ ןיא רעבָא ,ײמרַא עשטייד ערעלוגער יד לטעטש ןיא ןעמוקנָא

 יד .םָארדָארעַא ןופ רענלעז עשיטעיוואס לייט רענעבילבעגרעביא ןַא ןעמוקעגנָא

 טָאה סע ןוא (קָאשיליסאוו ןופ) גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטעיווָאס
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 זיא העש א ךָאנ רעבָא ,קרַאטש ןעוועג זיא יירעסיש יד .ףמַאק רעסיורג ַא ןדנוברַאפ ךיז

 ךיז ןבָאה ןוא רענלעז עשיטעיווָאס יד טּפַאלקעצ ןבָאה ןשטייד יד .קיאור ןרָאװעג

 ןעגנַאגעג ,רעזייה ןענערב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .רעניווונייא עשידיי יד וצ ןעמונעג

 טָאה בר רעד זַא ,טרסמרַאפ ןבָאה סענַאשטשעימ יד .ןדנוצעג ןוא בוטש וצ בוטש ןופ

 ןופ םירפס יד טּפעלשעגסױרַא ייז ןבָאה ,שרדמ-תיב ןופ ןסָאשעג ןשטייד יד ףיוא

 .טימַאניד טימ ןסירעגפיוא ייז ןבָאה שרדמ-תיב םעד .טנערברַאפ ןוא תורמג ןוא שדוק-ןורא

 ןַאמ ףלע ןלַאפעג ןַאד ןענייז סע .טרָא ןפיוא ןסיש דלַאב ייז ןגעלפ ןּפַאכ ןגעלפ ייז ןעמעוו

 עקטָאנ : עצילעב ןופ ןברק רעטשרע רעד ייז ןשיווצ (טעטש ערעדנַא ןופ םיטילּפ בור'ס)

 ןופ קענַאג ןפיוא ּפָאק ןיא ןסָאשעג םיא ןבָאה רעדרעמ יד .(ןוז סלאירזע) קישטנַארַאב

 -נוווראפ שטיווָאנאפאג רעזייל זיא יירעסיש רעד ןיא .סעשייפ לדנעמ ,קינעמילּפ ןייז

 ןסיורג ןופ ענעקָארשעצ ןדיי .טעוועטַארעג ךיז םיסינ טימ זיולב ןוא סופ ןיא ןרָאװעג טעד

 יד ןיא רעדָא דלַאװ םוצ גנוטכיר רעד ןיא לטעטש ןופ ןפיול ןעמונעג ןבָאה ,קילגמוא

 .רעפרעד עטנעָאנ

 רעד ןיא ןפָאלטנַא ןענייז (יורפ ןייז ןוא ןעלסָאי טימ ןעמַאזוצ) עילימַאפ רעזדנוא

 ןיא טכַאנ יד ןגעלעגרעביא רימ ןענייז טרָאד ,שטיווירק ףרָאד ןטנעָאנ ןופ גנוטכיר

 ןופ תיבה-לעב רעד זדנוא וצ ןעמוקעג זיא ,ירפ קיטנוז -- ןגרָאמ ףיוא .ןרָאק ןופ דלעפ

 ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא ןגעוו טלייצרעד זדנוא טָאה רע ,(עקשוטיאוו) דלעפ םעד

 רע טָאה קירוצ קידנעמוק ןוא לטעטש ןיא קעװַא טסירק רעד זיא גָאטײב .לטעטש

 ןדיי יד ןופ ליפ רעבָא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא לטעטש עצנַאג סָאד זַא ,טלייצרעד

 ןביילב וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןרָאװעג טנערברַאפ זיא זיוה רעזדנוא .קירוצ ךיז ןרעק

 -עגמוא ךיז רימ ןבָאה קיטשרענָאד .רעטייוו ןייז טעוו סָאוו ןעעז ןוא געט רָאּפ ַא ךָאנ ָאד

 זיא בוטש רעייז) .עילימַאפ סטחוש םעד רעזייל וצ קעװַא ןוא לטעטש ןיא קירוצ טרעק

 טכַאמ יד טּפַאכרַאפ סענַאשטשעימ יד ןבָאה טייצנשיווצ ןיא .(הפירש רעד ןופ ןבילבעג

 קעטנַא יקסנַאבַאלַאב טסירק רעצילעב רעד .ןענעק ייז סָאװ ןזייוואב ןביוהעגנָא ןוא

 ענעדישרַאפ טימ ןטיש ןעמונעג טָאה ןוא לטעטש ןופ רעטסיימרעגריב רעד ןרָאװעג זיא

 טעברַא עטסרעווש יד וצ ךעלגעטיגָאט ןבירטעג טָאה ײצילָאּפ יד ,ןדיי ףיוא תוריזג

 .חצר-תוכמ ןגָאלשעג ןוא

 ןדרַאמ ןוא ןעוועשוב טייל-.ס.ס יד

 עלַא ןבירטעגפיוא ןעמ טָאה ,עפורג-.ס .ס עלעיצעפס יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו

 ןבָאה ןָא טציא ןופ זַא ,טרעלקרעד ןוא בוטש סקישטנַארַאב ןבואר-םייח ןבענ רענעמ

 סָאװ ,ייז טימ ץלַא ןוט ןָאק רענלעז רעשטייד רעדעי ,יירפ ןגעוואב וצ ךיז טכער ןייק ןדיי

 ףיוא דוד-ןגמ ןעיולב ַא טימ עטנעל עסייוו ַא ןוטנָא זומ דיי רעדעי ,טסולג ץרַאה ןייז

 יתבש 'ר ברה בר רעצילעב רעד ןזעוועג ךיוא זיא רענעמ יד ןשיווצ .טנַאה רעקניל רעד
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 ןבָאה רע ןוא ןדיי רעצילעב יד יוו תויה זַא ,טרעלקרעד םיא ןבָאה ןשטייד יד .לײז ןייפ

 -ערּפָא רעדנוזַאב טציא ךיז ןעמ טעוו ,שרדמ-תיב ןופ ײמרַא רעשטייד רעד ףיוא ןסָאשעג

 רעקייטפַא םעד ,בר םעד ייז ןשיווצ ,ןַאמ 10 ןבילקעגסיוא טָאה ןעמ .ייז טימ ןענעכ

 ןזיב סָאידַאר ןוא ןסקיב טימ ןדָאלעגנָא ןגָאװ ַא ןפעלש ייז ןסייהעג ןוא .ַא .א יקסנַאמסיװ

 רעקײטּפַא םעד ןוא בר םעד .באטש-טפיוה רעד ןענַאטשעג זיא סע ּוװ שטערַאפ ףרָאד

 רעדרעמ יד ןוא טפוטשעג ןבָאה עקירעביא יד ןוא ןגָאװ ןיא טנַאפשעגנייא ןעמ טָאה

 -עגרעביא ייז רַאפ ןעמ טָאה שטעראפ זיא .ןגָאלשעג רעהפיוא ןָא געוו ןפיוא ייז ןבָאה

 ןופ ןעמענ יד ייז ןשיווצ .טכוזעג ןרעוו עכלעוו "ןטסינומָאק, ןופ עטסיל ַא טנעייל

 ןעמ .סעקשוייא ריאמ ,ןעימערק חרז ,ןעימערק לקנַאי ,יקסנַאמסיוו רעקייטפַא םעד

 טזָאלעגּפָא עלַא ייז ןעמ טָאה ןאד ,שטעראפ ןיא ןטלַאהעג ד"א 10 יד ןופ עפורג יד טָאה

 .געט עכעלטע ףיוא ,ןגָאלשעצ ןוא ןכָארבעצ ,םייהַא

 ןסירעגניירַא עקַאט ךיז טייל-.ס .ס עבלעז יד ןבָאה רעטעפש געט עכעלטע טימ

 עווייפ ןוא (ןוז ס'הרש-היח) ןעימערק עשטיא-םייח טפַאכעג ,לטעטש ןיא רעדיוו

 .לטעטש ןרעביא רעייא ןעלמַאז ןייג ןליופַאב ייז ןוא (ןוז רעטסגניי סדוד-השמ) יקצָאטס

 רעייא יד ןביולקפיוא ןכָאנ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ךַאוו א רעטנוא טריפעג ליז טָאה ןעמ

 טעגרהרעד ייז טָאה ןעמ ווו ,לטעטש ןרעטניה טריפעגקעווַא ןדייב ייז רעדרעמ יד ןבָאה

 -עגנָא רעייז עגַאל יד ןרָאװעג זיא שינעעשעג רעד ךָאנ .(יצווֶאלשעימ ףרָאד ןבענ)

 ןפיוא ןײגסױרַא טינ טיהעג ךיז ןוא טנעוו יד ראפ טרעטיצעג טָאה רעדעי ,טגנערטש

 טינ ךיז לָאז ןעמ ,טגָאזרַאפ גנערטש ןעמ טָאה שטערַאפ השעמ רעד ךָאנ לייוו ,סַאג

 םעד ןָא ןפאכ טעוו ןעמ ןעמעוו ןוא דוד-ןגמ ןטימ עטנעל עסייוו א ןָא סַאג ןיא ןעיירד

 .ןסיש ךיילג ןעמ טעוו

 ,ןגרַאמירפ ַא ןיא לטעטש ןיא ןסירעגניירַא רעדיוו ךיז ןבָאה טייל-.ס .ס עבלעז יד

 רעד ןגעקטנא ץַאלּפ םוצ רענעמ עלַא ןבירטעגפיוא ,רעזייה עשידיי עלַא טלגנירעגמורַא

 טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה רעדורב ןטימ ךיא .ןגָאלשעג קרַאטש ןרעדעי ןוא ,ךריק רעשיליופ

 רעכעל עלַא ןיא טּפַאנשעג ןוא ןכָארקעג םוטעמוא ןענייז רעדרעמ יד תעב ,םעדיוב ַא ףיוא

 ןפרָאװעגּפָארַא ךימ .ןענופעג ןדייב זדנוא ןבָאה ייז .עטקעטשרַאפ יד ןפעלשוצסיורַא ידכ

 יד רעביא סנקעטש ענעמוג ןוא סקיב ןטימ ןגָאלשעג ןוא םעדיוב ןופ דלַאוועג טימ

 רענעמ עלַא טרָאד ןענופעג ןוא רעטקיטולברַאפ ַא קרַאמ םוצ ןפָאלרעד ןיב ךיא .סיפ

 טָאה טולב סָאד זַא ,טעגרהעצ קרַאטש ייז ןופ ליפ ,לייטרוא ןפיוא טרַאוועג ,לטעטש ןופ

 .ןענורעג

 ןעוועג זיא ןעמ .רעוועג-ןישַאמ טימ טלגנירעגמורַא ןעמעלַא ןבָאה רעדרעמ יד

 רעד ןעמוקעג זיא רעטעפש העש רעבלַאה ַא ןיא .ןסישעצ ןעמעלַא טעוו ןעמ זַא ,רעכיז

 .חצר-תוכמ ןגָאלשעג ןוא ןטנוא זיב ןביוא ןופ טקוקעגנָא םענייא ןדעי טָאה ,רידנַאמָאק

 יד ןופ עטסיל א טכַארבעג ,ןעמוקעגוצ זיא (יקסנַאבַאלַאב) רעטסיימרעגריב רעד
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 ןשיווצ ,ןַאמ 14 טנעיילעגסיוא טָאה רע ןוא שטייד םעד ןבעגעגרעביא ןוא "ןטסינומָאק,

 ,עקינייא ךָאנ ןוא סעקשזייא ריאמ ,יקסנָאמסיװ רעקייטפַא רעד .סלצרעה ןועמש ייז

 טריפעגניירַא ייז ןעמ טָאה טרָאד .שטעראפ ןיא טריפעגקעווא רעדיוו טָאה ןעמ עכלעוו

 .טריטסערַא ןטלַאהעג ןוא טרַאּפשרַאפ ,רעייש ַא ןיא

 ערעטלע יד ןעמ טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,עקירעביא עלַא יד ןופ

 םיחצור יד .הרוש א ןיא טלעטשעגסיוא ערעגניי עלַא ןוא םייהַא ןזָאלעגּפָא ןשטנעמ

 ענעמוג טימ ךיוא יוו ,םעד טימ ןוא ןטיולפ יד ןופ ןטעכַאטש יד ןסייר ןעמונעג ןבָאה

 רעפעגמוא ןענַאטשַאב זיא עפורג עשירעדרעמ יד .טיוט זיב ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,סנקעטש

 ןענייז עכלעוו ,רעגעלש עייר יד ךרוד ןפיולכרוד טזומעג טָאה דיי רעדעי ,ןַאמ 80 ןופ

 ידכ ּפָאק ןרעביא ןגָאלשעג ןבָאה רעדרעמ יד .תורוש ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג

 גנוגעווַאב ןָא ןגעלעג ןיוש זיא ןעמ זַא ,וליפָא ןוא ןייזטסּווואב םעד ןרילרַאפ לָאז ןעמ

 .ןגָאלש ץלַא ךָאנ ייז ןגעלפ ,דרע רעד ףיוא

 ירפרעדניא רעדיוו רעדרעמ עבלעז יד ךיז ןבָאה 1941 ילוי ןט-23 םעד ,ךַאווטימ

 ןבָאה טלַא ןוא גנוי .יינסָאד ןופ ןעוועשוב ןביוהעגנָא ןוא לטעטש ןיא טּפַאכעגניײרַא

 ןקעטשרַאפ וצ ךיז ידכ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו עקימורַא יד ןיא ןפיולטנַא וצ ןביוהעגנָא

 עסיורג ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאקצישיל ַאירַאמ רעטסעוושנקנַארק עשיליופ יד .םינלזג יד ןופ

 ריא ייב טייל-.ס.ס יד ןענייז גָאט ןבלַאה א .ןדיי יד ףיוא טצעהעג טָאה ,עקטימעסיטנַא

 ןופ ןדיי עלַא ןענעגרהוצסיוא קשח ןבעגעגוצ ייז טָאה יז ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעזעג

 זיא סע רעוו .טעברַא ףיוא ײרעּפַאכ א ןביוהעגנָא ייז ןבָאה 2 רעגייזַא םורַא .לטעטש

 ןעמ .עווקרעצ רעשיסור רעד וצ זיב טריפעג םיא ןעמ טָאה ,טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא

 רעד ןופ עפורג א ייז טימ ןוא ,רעקײטּפַא םעד ןוא בר םעד טריטסערַא רעדיוו טָאה

 יד ןָאטעגנָא רעדרעמ יד ןבָאה רעקײטּפַא םעד ןוא בר םעד לעיצעפס .ץנעגילעטניא

 .רעסַאוו סָאד ןעקנירט ןוא דרעפ ַא ןשַאוו וצ ןליופַאב ןדייב ייז טָאה ןעמ ,םייוניע עטסערג

 ןוא טייקלענש טימ ןפָאלעג זיא סָאװ ,דרעפ םוצ ןדנובעגוצ בר םעד ןעמ טָאה רעטעפש

 זייווקיצנייא דרָאב סבר ןופ ןסירעג ןעמ טָאה םעדכָאנ .דרע רעד רעביא טפעלשעג םיא

 סיורג ןופ ןעגנַאגעגסיוא זיא רע זיב ,םירוסי עטסכעלנייפ יד ןוטעגּפָא םיא ןוא רָאה יד

 .קיטייוו

 יד .עוקרעצ רעשיסור רעד ןופ טייוו טינ ןאמ 36 ןסָאשעצ ןעמ טָאה גָאט םעד

 ןופ ליפ ןוא רעטעמָאליק עכעלטע טרעהעג ןעמ טָאה ,עכעלקילגמוא יד ןופ ןעיירשעג

 קחצי : ןעוועג ןענייז ענעמוקעגמוא יד ןשיווצ .טייהרעקידעבעל ןטָאשרַאפ ןעמ טָאה ייז

 שריה-םהרבא ,ןאמפיוק עטפעש ,שמש רעד עשטיא ,ןעימערק המלש ,יקצענעמַאק

 -טיור ןבואר ,סעקניצ-בקעי ,רענזייר סעקרעב-לדוי ,יקציוועינגעינ המלש"הירכז ,ןַאמפיוק

 ןַא סיקסווָאקבָאד דוד-םהרבא ,רעדיל ַא) שטיווָאטויליא ,(םעדייא ןַא סיקצָאטס לגייפ) ןייטש

 ןבלעז ןפיוא טקידרעַאב רעטעּפש ייז ןבָאה לטעטש ןופ סעינַאשטשעימ יד .ַא"א (םעדייא
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 םעד ןופ דרע יד ןטלָאּפשעג ךָאנ טרָאד ךיז טָאה םעדכָאנ גנַאליןכָאװ רעבָא ,ץַאלּפ

 ,טולב ןשירפ

 10.11.1941 ןופ שוריג רעד

 ענעקָארשעצ יד ףיוא תוריזג ןטיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה גָאט ןקיטולב םענעי ךָאנ

 "עגַאב וצ ךיז תוכז םעד טַאהעג ןבָאה ןדיי ייווצ זיולב .עצילעב ןופ ןדיי ענעבילברַאפ

 ענייז ןליפסיוא ןגעוו םיא טימ ןסעומש ןוא יקסנַאבַאלַאב רעטסיימרעגריב ןטימ ןענעג

 -עגנײרַא ןבָאה ייווצ יד טָא .יקסווָאלֶאקָאס והילא ןוא יקסווָאצֶאלז לארשי -- תוריזג

 רעבָא ,ללכ םעד ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעל ןוא טנוזעג ןוא עיגרענע רעצנַאג רעייז טגייל

 רעטסרעווש רעד וצ ןביירט ןעמ טגעלפ גָאט עלַא ,ןפלָאהעג טינ ךאז ןייק טָאה סע

 ןענייז ױזַא טָא .טגָאמרַאפ טָאה ןעמ סָאװ עטצעל סָאד ןעמענוצ ןוא ןגָאלש ,טעברַא

 זַא הריזג יד ןעמוקעגנָא זיא סע זיב ןייפ ןוא תורצ ןופ םישדח עכעלטע ןפָאלעגרעביא

 יד ןפאשעג ןרעוו סע ּוװ ,טעטש ערעסערג יד ןיא ןרָאפרעביא ןזומ ןדיי רעצילעב עלַא

 שוריג ןופ עטַאד יד ןוא עדיל ןיא ןביולקסיורַא טפרַאדעג ךיז טָאה עצילעב .סָאטעג

 .1941 רעבמעווָאנ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה עצילעב

 ןופ עיצובירטנָאק א לטעטש ןפיוא טגיילעגפיורַא םינלזג יד ןבָאה שוריג ןרַאפ

 סלַא ןַאמ 25 טריטסערַא ןוא טנרָאװַאב ךיילג ךיז ןבָאה ייז ,לבור טנזיוט קיצפופ טרעדנוה

 ןפָאלעג ןוא ןינע םעד וצ קרַאטש ןעמונעג ךיז טָאה יקסווָאצָאלז לארשי .סעקינבורע

 םיא טָאה סע זיב (ןישטושטש ןוא עדיל ,לטעשז) סופוצ םורַא ךעלטעטש עלַא ןיא

 .תושפנ 25 יד ןעװעטַאר ןוא טלעג סָאד ןפַאש וצ ןעגנולעג

 ַא ןרָאפעגנָא זיא גָאט םעד .עצילעב-שוריג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 10.11.41 םעד

 יד ןופ דלַאװעג טימ ןבירטעג ןעמעלַא ןוא (טייל-.ס .ס) רעדרעמ עּפורג עלעיצעּפס

 טָאה ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ .ןעמענטימ טזָאלעג טינ ךַאז ןייק ןוא ןגָאלשעג ,רעזייה

 לייט רעטסערג רעד -- לטעטש ןיא ןענופעג טינ דיי רעקיצנייאנואנייא ןייק ןיוש ךיז

 .ןישטושטש ןוא עדיל ןיא ןרָאפעגסיורַא ןענייז עק רעביא יד ,לטעשז ןיא קעװַא זיא

 ןבָאה ןוא טסווועג רעירפ ןיוש שוריג םעד ןופ ןבָאה סענאשטשעימ רעצילעב יד

 ןעמ ןוא עכעלדעש ןענייז ןדיי יד זַא ,רַאסימָאק-סטיבעג רעדיל םוצ סעטיב טגנַאלרעד

 יד .סטוג ןוא בָאה סָאד ייז רַאפ ןביילב לָאז סע ידכ ,ןריפסיורַא רעלענש סָאװ ייז לָאז

 זַא ,ןזָאלרעד טינ ןבָאה סענַאשטשעימ יד ,טצענערגַאב ןעוועג זיא ןרָאפסױרַא ןופ טייצ

 ןוא זעגניד ייז טזומעג טָאה ןעמ .ןכַאז יד ןריפקעווא םוצ ןרופ עשיפרָאד ןעמענ לָאז ןעמ

 ייז טימ גנוקידנטעשרַאפ ַא וצ ןעמוק טגעלפ ןעמ זיב ,תורצ עסיורג ןענַאטשעגסיוא

 סָאד זַא טרפב ,ןסירעגּפָארַא טיוה יד ייז ןבָאה טייקיניילק רעדעי ראפ .טלעג-רופ ןרַאפ

 ןלָאז ןשטייד יד ,הבינגב ןייז טזומעג טָאה עדיל ץוחַא טעטש ערעדנַא יד ןיא ןרָאפסױרַא

 דלָאג טימ טלעג ןעמונעג טָאה יקסנַאבַאלַאב רעטסיימרעגריב רעד .ןסיוו טינ םעד ןופ
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 ןרעביא קירב ןפיוא ןטלַאהרַאפ טינ לָאז ןעמ ,רעיירפ ןרָאפסױרַא ןענָאק לָאז ןעמ ידכ

 יקסלעסָאנסַארק קחצי ןוא יקסווָאצָאלז לארשי קנַאד ַא .ןסישכָאנ טינ לָאז ןעמ ןוא ןַאמעינ

 .םולשב ןרָאפעגכרוד ןוא ןרָאפעגסױרַא ןענייז עלַא ןוא ןרָאוועג טכַאמעג ץלַא סע ןיא

 לסיב סָאד טימ ןרָאפעגסױרַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ עילימַאפ רעזדנוא טָאה ױזַא טָא

 ןטכעלש ַא רעייז ןַאד טַאהעג ןיוש טָאה רעטומ ןיימ .לטעשז ןייק טייקמערַא עטצעל

 ךיז ןלעוו לפיוו טסייוו טָאג רעבָא ,עלַא סיורַא ןרָאפ רימ, : טגָאזעג טָאה ןוא ליפעגרָאפ

 יירד ףיוא זיולב ןרָאפ רימ זַא ,טגָאזעג ןוא טרַאנעג זדנוא טָאה ןעמ) .*? ןרעקקירוצ

 סעכעבעב לסיב סָאד טימ ןרופ-ענָאלָאק יד טפעלשעג ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .(םישדח

 טימ רעצרעה יד ,ענעכָארבעצ ןרופ יד ךָאנ ןעגנַאגעג עלַא זיא ןעמ ,טייקמערַא ןוא

 יד !טיוט וצ -- !ןיהּוװ ,ןשטנעמ עזָאלמיײה ,טפנוקוצ םוש ןייק ןָא ,ןסָאגרַאפ טולב

 ,זדנוא ןטכַארטַאב ייז ,רעזייה יד ןופ סיורַא ןעייג ײסָאש םייב רעפרעד יד ןופ רעניווונייא

 -דישז; : זדנוא ןופ ּפָא טכַאל לייט רעטסערג רעד רעבָא ,זדנוא טרעױדַאב ייז ןופ לייט ַא

 ."!ןבעל רימ ןלעוו טציא ,ךייא רַאפ ןטייצ עטוג יד טקידנעעג ךיז ןבָאה סע ,סעקַאל

 לסָאי רעטעפ רעזדנוא ,לטעשז ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןגרַאמירפ ןפיוא

 טינ רימ ןבָאה גנוניווו ןייק .ןענעגעגַאב ןעמוקעג זדנוא זיא ןוא רעירפ ןעמוקעג זיא

 ןרָאוועג ןגָארטרעד זיא ךיילג .סַאג ןפיוא ןייטש קילייווטייצ ןבילבעג רימ ןענייז ,טַאהעג

 ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז ,ןעמוקעגנָא ןענייז ןדיי עשירפ זַא ,עירעמרַאדנַאשז רעד וצ

 יד סָאװ .םעד קנַאד ַא .ןכַאז יד טימ ןרופ עלַא ערעזדנוא ןטלַאהרַאפ ןוא ןרַאדנַאשז יד

 ןזָאלעגּפָא טָאה ןעמ ןוא ןטעב קרַאטש ןעמונעג יז טָאה ,שטייד טוג טנעקעג טָאה רעטומ

 .ןעמַאזוצ סעילימַאפ ףניפ ךָאנ טימ גנוניווו א ןעמונעג רימ ןבָאה ,ןרופ ערעזדנוא

 רימ ןבָאה טלעג ןייק ,לטעשז ןיא קידנעמוק םערָא קרַאטש ןעוועג זיא החפשמ רעזדנוא

 ןעוועג רָאנ זיא סע .ןרָאװעג טנערברַאפ זענייז ןכַאז עלַא ערעזדנוא ןוא טגָאמרַאפ טינ

 רעצרוק א ךָאנ .(טיורב ףיוא לעמ ןוא לפָאטרַאק) גרַאוונסע לסיבַא ןכָאװ עכעלטע ףיוא

 עלַא ,תורצ ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה סע .תוקחד ןליפ ןעמונעג רימ ןבָאה טייצ

 .טעברַא רערעווש וצ ןבירטעג ןעמ טָאה גָאט

 ַאטעג רעלטעשז ןיא

 -סטיבעג ןופ הריזג יד ןעמוקעגּפָארַא זיא ,ןעוועג סע זיא קיטיירפ ,12.242 םעד

 טָאה קינַאּפ ןוא קערש ַא .לטעשז ןיא ָאטעג א ןפַאש ןגעוו קעדורגָאװָאנ ןופ רַאסימָאק

 קיטייצכיילג ןעמוקרָאפ טעוו סע זַא ,טרעלקעג טָאה ןעמ .םלוע ןצנַאג םעד טּפַאכעגמורַא

 .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סע יוו ,הטיחש ַא

 ןוא לַאטרַאװק ןשידי םעד טלגנירעגמורַא רעדרעמ יד ןבָאה סנגרָאמוצ ףיוא

 טָאה ךעלטעטש ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ ךיוא .רעזייה יד ןופ ןבירטעג ןעמעלַא

 טָאה ָאטעג ןופ עירָאטירעט יד .ָאטעג ןיא ןבירטעג ןייז ןוא ןדיי עלַא ןעמונעגפיונוצ ןעמ
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 ןוא רעמינָאלס ןופ רעזייה לייט א ןוא ערוגאסיל ,סַאג-לוש עצנַאג יד ןעמונעגמורַא

 ,"עירָאטירעט, רעד ןיא ןעמעלַא ןבירטעגניירַא ןעמ טָאה טנווָא זיב .ןסַאג רעצערָאװד

 -עגרעביא טָאה ײצילָאּפ עשידיי ןוא טַארנעדוי רעד ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ָאטעג סָאד

 ןוא רעטערב ןופ םיוצ ןכיוה א טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ .טכאמ יד ןעמונ

 א עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רעד ןגעקטנַא סאג-טפיוה רעד ןיא ןוא ,טָארד עקיכעטש

 ךַאוו יד) ןַאמ-יײצילָאּפ רעשיסורסייוו א ןענַאטשעג זיא רעיוט טייז ןייא ןופ .רעיוט ןסיורג

 ןופ ןַאמיײצילָאּפ רעשידיי ַא ןענַאטשעג זיא טייז רעטסקינייוועניא רעד ןופ ןוא (ָאטעג ןופ

 .ןיישסטעברַא ןלעיצעפס א ןבָאה טזומעג רעדעי טָאה ָאטעג ןופ גנַאגסיורַא םייב .ָאטעג

 ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ ןייגעצ ךיז סענָאלָאק-רעטעברַא יד ןגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי

 יד ןרידיווער טגעלפ ןשטייד יד ןופ ךאוו עלעיצעפס ַא .ָאטעג םעד ץוחמ רעיוט ןכרוד

 ןגעלפ לֶארטנָאק רעד ךָאנ .ךַאז ןייק סױרַא טשינ טגָארט ןעמ יצ ןרילָארטנָאק ןוא ןשטנעמ

 .ָאטעג ןיא רעקקירוצ םייב ןעמוקרָאפ טגעלפ עבלעז סָאד ,רעיוט םעד ןייגכרוד ןפורג יד

 טינ טָאה דיי ןייק ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקניירַא וצ טַאהעג טינ טכער ןייק ןבָאה ןטסירק יד

 ,ָאטעג ןרעסיוא ןּפַאכ טגעלפ ןעמ ןעמעוו .םיוצ םוצ טנעָאנ ןייגוצוצ טכער יד טַאהעג

 ןוא טכַאמ יד טריפעג טָאה אפוג ָאטעג ןיא .טרָא ןפיוא ןסיש ןעמ טגעלפ ,ןייש ַא ןָא

 רתלא טַאקָאװדַא רעלטעשז םעד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,טַארנדוי רעד גנונעדרָא יד

 ןעוועג זיא ,עציײלּפ ןוא טסורב רעד ףוא טייז ןקניל ןופ דוד-ןגמ ןלעג ַא ןָא .יקצערַאווד

 סע טָאה שטייד ַא ןעוו לַאּפ ןיא) ןכש ַא וצ בוטש ןופ גנַאגסױרַא רעד וליפַא ןטָאברַאפ

 .(ןסיש וצ טכער סָאד טַאהעג רע טָאה טקרעמַאב

 רעד וצ גָאט ןדעי ןבירטעג ןעמ טָאה ,רעטלעק ןרעוו ןעמונעג רָאנ טָאה סע יוו

 14--13) ךעלגניי עגנוי ןַאד ןעוועג ןענייז רעדורב ןטימ ךיא .טעברַא רעטסרעווש

 ןיא עכעלטנגוי ערעדנַא ךָאנ טימ טקישעגקעװַא ןדייב זדנוא טָאה טַארנדוי רעד ןוא (רָאי

 ןעוועג זיא טעברַא יד .יירעטסיײימ-ןַאב ןיא טעברַא ףיוא (זיירק רעלטעשז) עינלעיאװָאנ

 לסיב ַא ןוא גָאט ַא טיורב םַארג 120 גנוזייּפשַאב יד ,ןרָאי ערעזדנוא רַאפ ערעווש ַא רעייז

 ןקעטש םענעמוג ןרעטנוא .קערש סיורג ןיא סַאג ןפיוא ןעמ זיא ןפָאלשעג ,ּפוז ערעטיש

 ןעװעשטרַאק רעדָא ץליהעג ןוא האובת ןדָאל ייב ,גָאט א העש 12 ןטעברַא ןעמ טגעלפ

 ןייטש טגעלפ ןַאמ-.ס .ס רעד ,חצרדתוכמ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןעמ זיא לֶאמנייא טינ .דלַאװ

 ןביירט ןוא רעטייווצ רעד ןיא ןקעטש םענעמוג ַא ןוא טנַאה ןייא ןיא רעװלָאװער א טימ

 .רעהפיוא ןָא

 רָאנ ,טעברַא רערעװש וצ טקישעג טינ טייצ עטשרע יד ןעמ טָאה רעטָאפ םעד

 ערעטלע יד ןזומ ןגעלפ ,רעטעברַא ןלעפסיוא ןגעלפ סע זעוו ,רעטניוו וצ רעטעפש

 רעווש ןפרַאד טגעלפ ןעמ ּוװ ,ןעעסַאש יד ףיוא ןעמיור-יינש םוצ ןייג ךיוא ןשטנעמ

 ןרָאװעג ןפאשעג ןענייז םורַא טייצ רעצרוק א ןיא .טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב ןטעברַא

 טימ טסיזמוא רַאפ טעברַאעג ןבָאה ןדיי ּווו תוכאלמ-ילעב רַאפ (ןטַאטשרַאוו) ןלעטרַא
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 טעברַאעג ןבָאה ייז ּווו סעלעטש ןעמוקַאב ןבָאה טיילכַאפ ערעדנַא .םיאנוש יד ראפ קערש

 .ןשטייד יד ייב סעיגעליווירפ רעמ טַאהעג ןוא ןעניישדסטעברַא עלעיצעפס טיול

 ןכַאז ןלעטשַאב וצ טכער סָאד טַאהעג ןבָאה רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןטסירק יד

 ןעגנערב ןגעלפ ןטסירק עכעלרע רעבָא ,טלָאצעג םוש ןייק ןָא ןלעטרַא עשידיי יד ןיא

 ערעדנַא .רעטכייל ליפ ןבעל טיילכַאפ יד ךיז ןגעלפ ױזַא ןוא טעברַא רעד רַאפ תונתמ

 סעפע ןגָארטעגסױרַא ךיז טימ ןבָאה ,טעברַא רעד וצ ןייג ןגעלפ עכלעוו ,ןטסילַאיצעּפס

 ןופ סעפע טכַארבעג ןעמוקקירוצ םייב ןוא ָאטעג ןרעסיוא טפיוקרַאפ סָאד ,גנודיילק ןופ

 ליפ רעייז ןטילעג ןבָאה ןזייוואב ןענָאק טינ סָאד ןגעלפ עכלעוו ןשטנעמ יד .גרַאוונסע

 עטוג יד בילוצ זַא ,ןעגנאלק ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה אטעג ןיא .רעגנוה ןוא תוקחד

 -סייוו ץנַאג ןיא סָאטעג עטסעב יד ןופ ענייא לטעשז זיא תוכאלמ-ילעב יד ןופ טעברַא

 .(רעטסוש יד ןופ טעברַא יד ןעוועג ןלעפעג רעייז זיא רעדרעמ יד) דנַאלסור

 ןוא קסנימ ןוא קעדורגָאװָאנ ןופ רעדרעמ-ןרַאדנאשז ןעמוק ןגעלפ טפָא רעייז

 טלעג ןייק רַאפ סע טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז ענעדישרַאפ רעקילדנעצ ןלעטשוצוצ ןרעדַאפ

 ןטעימדירפ ענעדישרַאפ 75 ןלעטשוצוצ ןליופַאב ייז ןבָאה לֶאמנייא .ןגירק טנָאקעג טינ

 עיגרענע ןוא ימ סיורג טימ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןפָאלעג זיא טַארנדוי רעד ןוא

 .ןכַאז עלַא יד ןפַאשעג

 -רעצרַאווש ַא סלַא עלעטש ַא ןעמוקַאב רעטָאפ רעד טָאה עיצקעטָארּפ סיורג טימ

 א רעייז ןעוועג זיא טעברַא יד .לטעטש ןופ טייוו טינ ,קירבַאפ-לגיצ ַא ןיא רעטעברַא

 ץָארט ...םירצמ ןיא ןדיי יד יו ױזַא ,סעקשטאט ןריפ ןוא ןטענק ,םייל ןבָארג ,ערעווש

 וצ הלוגס ַא ןייז סע טעוו רשפא ,ןטעברַא ןָאק ןעמ זַא ,ךעלקילג ןעוועג ןעמ זיא םעד

 טינ סע טָאה םענייק רָאנ ,ךיז ףיוא דמעה ןייא טימ ןבילבעג ןענייז ןשטנעמ .ןבעל ןביילב

 .טייצ עכעלקערש יד ןבעלרעביא ױזַא יו ,טהגאדעג רָאנ טָאה רעדעי ,טרַאעג

 ןבעגּפָא ןזומ ןדיי עלַא זַא ,קעדורגָאװָאנ ןופ לעפַאב א ןעמוקעג זיא 23.3.42 םעד

 ,גרַאװרעטופ ןוא ךעלרעגייז ,ןכַאז עלופטרעוו ,רעפוק ןוא רעבליז ,דלָאג עצנַאג רעייז

 טכַארבעג ןבָאה עלַא .ףָארטש-טיוט זיא ןעניפעג רעטעפש סָאד טעוו ןעמ ןעמעוו ייב

 םוכס רעד רעבָא ,הריזג רעד ןופ ךיז ןפיוקוצסיוא ידכ ,טגָאמרַאפ רָאנ טָאה ןעמ סָאװ

 .ךָאנ טרעדָאפעג ןבָאה רעדרעמ יד ןוא רעניילק א ןעוועג זיא ןכַאז ענעבעגעגּפָא יד ןופ

 תעב רעבָא ,סטוג ןוא בָאה ץנַאג ריא טכַארבעג טָאה (עקרעקעב יד עביל) יורפ רעלטעשז ַא

 ןוא שַאט ןיא לגניר ןדלָאג א טקעטשרַאפ ןענופעג ריא ייב ןעמ טָאה עילָארטנָאק רעד

 .ףָארטש-טיוט ןעוועג זיא ריא רעביא לייטרוא רעד

 זעוועג זיא סע) ןישַאמ-יינ ַא ןענופעג ןעמ טָאה ,(ץעיווארק) דיי רעלטעשז ַא ייב

 זעמ ,טרינעוורעטניא טַארנדוי רעד טָאה ,(ןגָאמרַאפ סע לָאז דיי ַא זַא ,ןטָאברַאפ גנערטש

 יד םיא ןבָאה רעדרעמ יד .ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סע רָאנ ןזָאל-יירפ ןדיי םעד לָאז

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןלַאפ עכלעזַא רעקילדנעצ .ןסָאשעג עיזיוער רעד ןופ טכַאנ עבלעז
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 ןופ ץעזעג םעד ןעגנַאגעגרעביא ןענייז ןדיי יד זַא דיירסיוא ןטימ ץלַא ,ךעלגעט-גָאט

 טָאה סע רָאנ ,ןעמוקעגרָאפ טינ קיפיולרָאפ ךָאנ ןענייז תוטיחש-ןסַאמ ןייק .ךייר ןשטייד

 .ןטַאט עמַאזיורג יד ןופ ןעמוקנָא ןרַאפ טייקיטשרוד-טולב יד ןריפש ןעמונעג ןיוש ךיז

 טכענ עצנַאג .רעגנוה ןוא ןייפ ,תורצ ,קערש ןופ טרעטיברַאפ זעוועג ןענייז געט יד

 אטעג ןיא עגַאל יד .ןטרַאוו ןוא טייהרענעוטעגנָא ןציז ,ךַאװ רעד ףיוא ןייז ןעמ טגעלפ

 ןענעז סע .זָאלסגנונעפָאה ןרָאװעג זיא רענייא רעדעי ,טגנערטשעגנָא רעייז ןרָאװעג זיא

 ,הטיחש יד ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא ,שטשידָארָאה ןיא ,טייוו טינ זַא ,תועידי ןעגנַאגרעד

 ָאטעג רעלטעשז זיא טָא ןוא ,קעדורגָאװָאנ ןיא רעהכַאנ ,ענישטשוװָאלזַאק ןיא רעהכַאנ

 ןַא ןכוז ,ןקעטשרַאפ ךיז :ןעקנַאדעג ענעדישרַאפ ןגָאי סע ,ןפיול סע .עייר רעד ףיוא

 ךיז טעוו ןעמ -- ,ןשינעטלעהַאב ןבָארג ןשטנעמ ?ןבעלרעביא סע ןעמ טעוו רשפא ,הצע

 .ןעניפעג טינ רעדרעמ יד ןלעוו רשפא ןוא ןקעטשרַאפ

 טיוט םוצ רעוו ןוא ןבעל סוצ רעוו...

 ןופ טַאירַאסימָאק-סטיבעג ןופ לעפַאב ַא טַארנדוי םוצ ןעמוקעגנָא זיא 25.4.42 םעד

 ,רעדניק טימ ןעיורפ ןוא טייל ערעטלע ,ןאמ 800 ןלעטשוצ לָאז ןעמ זַא ,קעדורגָאװַאנ

 ,יקצערָאװד רתלא טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ רעד .טעברַא רעד וצ קיאעפ טינ ןענייז עכלעוו

 .עיצַאקָאװָארּפ ַא יו טינ רעמ זיא סָאוו ,גנורעדָאפ רעד טָא ןופ הנכס יד ןענַאטשרַאפ טָאה

 טימ דיי ַא טּפַאכעג טָאה ןעמ זַא ,ןבעגעג ןסיוווצ ןשטייד יד ןבָאה רעטעפש גָאט ַא טימ

 זַא טניימעג ןעמ טָאה ביוהנָא ןופ .רענַאזיטרַאפ יד וצ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,רעוועג

 .קיטכיר עקַאט זיא סע זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע רָאנ ,עיצַאקָאװָארּפ ַא ךיוא זיא סע

 רעד ןזעוועג זיא סָאד ,סעטַאל-עלעג ןָא ןוא ָאטעג ןרעסיוא דיי ַא טּפַאכעג טָאה ןעמ

 טייצ רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןליופ ןופ טילפ א ,ןולאיפ םולש רוחב רעגנוי

 רעשידיי רעד ןשיווצ רעלדניברַאפ ַא ןעוועג זיא רע .לטעשז ןיא ןטעיווַאס יד ראפ

 ןיא ָאטעג ןצנַאג םעד ןריפסיורַא ןַאלּפ א טַאהעג טָאה סָאװ ,גנוגעוואב-טנורגרעטנוא

 .רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאוו

 ךָאנ עקַאט רע טָאה ,יקצערָאװד רתלא טרעהעג טָאה גנוגעוואב-טנורגרעטנוא רעד וצ

 ןיא ןפָאלטנַא (רעוועג טימ עלַא ,םירוחב עגנוי עפורג ַא טימ) ןעמולש טימ השעמ רעד

 םיא ייז ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא ,ןלעטשוצ ךיז לָאז רע זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה רעדרעמ יד .דלַאװ

 ,טרעלקרעד םיחצור יד ןבָאה טנוװָא ןיא .ןעניפעג וצ ןעגנולעג טינ ןוא םוטעמוא טכוזעג

 ןצנעווקעסנָאק עכעלקערש ןעמוקרָאפ ןלעוו ,ןיקצערָאװד ןעניפעג טינ טעוו ןעמ ביוא זַא

 םיחצור יד ןבָאה ,ןדלָאמעג טינ ךיז טָאה רע זַא ,טכַאנ רעד ןיא טעפש .ָאטעג ןיא

 ןזָאלעג ןבָאה ייז .טעדרָאמרעד ייז ןוא טַארנדוי ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד טריטסערַא

 טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,סעשטייפ עקנילַא -- טַארנדוי ןופ דילגטימ ןייא זיולב ןבעל םייב

 ,טַארנדוי םעיינ ַא ןדליב
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 -עיצעפס ַא טימ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ןרָאװעג ָאטעג סָאד זיא 30.4.42 םעד

 טינ רענייק ןיוש זיא טכַאנ יד .ײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא טייל-.ס .ס ןופ ךַאװ רעל

 -לעהַאב ַא ןיא טקעטשרַאפ ךיז טָאה עילימַאפ רעזדנוא .ןוטעגנָא ןעוועג זיא ןעמ ,ןפָאלשעג

 סנגרָאמ וצ .טכַאנ עצנַאג ַא סיורג רעייז ןעוועג זיא יירעסיש יד .(ענילמ) שינעט

 ןעמונעג טָאה ָאטעג ןיא .רעליטש ןרָאװעג זיא ןוז יד ןעגנַאגעגפיוא רָאנ זיא סע יוו

 .ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא טשרמולכ זיא ךַאװ יד ,ןשטנעמ ןופ גנוגעווַאב א ןרעוו

 רעד וצ ןפורעג ןוא רעחיה יד רעביא ןעגנַאגעג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד

 -לעיאװָאנ ןיא טעברַא רעד וצ ןפורעג ךימ ןוא זדנוא וצ ןיירַא ןענייז ייז .טעברַא

 ךיז ןוא ןסע וצ סעפע ןעמונעג ,ןשַאװעגמורַא ךיז ,ענילַאמ רעד ןופ סױרַא ןיב ךיא .עינ

 טינ השעמ יד ןָאק טַאלג זַא ,טוג ךיא בָאה ןענַאטשרַאפ .עטסטנעָאנ עניימ טימ טנגעזעג

 ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .ןעמונעגּפָארַא ןעוועג זיא ָאטעג םורַא ךאוו יד שטָאכ ,ןייגכרוד

 יד זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה טייל-ייצילָאּפ יד ןוא ָארויב-טַארנדוי םוצ גנוטכיר רעד

 םעד טקרעמַאב ךיא בָאה געוו ןבלַאה ןיא רעבָא .רעטעברַא זיולב ןרעדָאפ ןשטייד

 ,ןשטנעמ ליפ טַארנדוי ןבענ ןעזרעד בָאה ךיא .קירוצ ןפיול טלָאװעג ךיילג ןוא קילגמוא

 ךימ ןבָאה םיחצור יד .טייל-ייצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא טייל-.ס .ס תורוש ייווצ ךיוא יוו

 .עטנַאקַאב ליפ ןפָארטעג ךיא בָאה ןטרָאד ,טַארנדוי ןיא טריפעגניירַא ןוא ןטלַאהרַאפ

 ףרַאד ָאד סָאװ טסּווועג טינ טָאה רענייק .עגַאל רענעפַאשעג רעד ןופ טגרָאזרַאפ עלַא

 סעקינבורע סלַא ןעמענ ןשטנעמ עכעלטע טעוו ןעמ זַא ,טנכערעג ןבָאה עקינייא ,ןריסַאּפ

 ַא רעטנוא טיהעג ןעמעלַא זדנוא טָאה ןעמ .לטעטש ןצנַאג םעד רַאפ ןסישעצ רשפא רעדָא

 .שינעפרעדַאב רעכעלשטנעמ ףיוא ןזָאלעגסױרַא טינ וליפַא טָאה ןעמ ,ךַאוו רעגנערטש

 עכלעוו ,רעדרעמ עפורג יד .קילגמוא רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעגייזַא 9

 לייט ַא .ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ,טַארנדוי ןבענ ןעוועג טלעטשעגסיוא ןענייז

 טלעטשעגקעװַא ןטרָאד ,םלוע-תיב ןטלַא םוצ גנוטכיר רעד ןיא קעווא ןענייז ייז ןופ

 יד .(םלוע-תיב ןפיוא) ץַאלּפ םוצ רעזייה יד ןופ ןביירט ןעמונעג טָאה ןעמ .סנטסָאּפ

 .רעהַא ךיוא טכַארבעג ןעמ טָאה טַארנדוי ןיא ןסעזעג ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא עפורג

 .ןקינייפ ןוא ןגָאלש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,ןטונימ יד ןוא טליפעגנָא ךיז טָאה ץַאלּפ רעד

 זיא סע .קילגמוא ןסיורג םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רעדעי ,רָאלק ןרָאוועג זיא עידעגארט יד

 יד ןבירטעג ןעמ טָאה דנַאנַאכָאנ העש עכעלטע .ןפיולטנַא וצ ןזעוועג געווסיוא ןייק

 זיא ןַאד .םלוע-תיב רעצנַאג רעד ןרָאוועג טלופרַאפ זיא'ס זיב ץַאלּפ םוצ עכעלקילגמוא

 ךיז ןליופאב טָאה ןעמ ןוא ,רַאסימָאק-טיבעג רעד ,ןלזג רעסיורג רעד ןרָאפעגּפָארַא

 טציא זַא ,טרעלקרעד טָאה ןעמ .(רעדניק ןוא יורפ ,ןַאמ) תוחפשמ טיול ןלעטשוצסיוא

 ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ (ןענולַאיפ) רעכערברַאפ ןסיורג םעד ןעגנערב ןעמ טעוו

 ןטלמַאזרַאפ ןצנַאג םעד ןזָאלּפָא ןעמ טעוו ןַאד ,עקירעביא יד רַאפ ליפשייב סלַא ןסיש ָאד
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 ,יונעג טסּוװעג ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה ןעמ ,ןעוועג זיא טייקכעלקריוו יד .םייהַא םלוע

 .טיוט ןוא ןבעל ףיוא גנוריטרָאס ַא ןביוהנָא ךיז טעוו סע זַא

 וצ קיאעפ ךָאנ זיא רע יצ ,ןגיוא יד ןיא טקוקעגניירַא םענייא ןדעי ןבָאה רעדרעמ יד

 םוצ ןזָאלעגּפָא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג רעדרעמ םעד זיא סע רעוו .ייז ראפ ןטעברַא

 ,ןשטנעמ עגנוי לייט ַא .טיוט םוצ עטרעדנוזעגּפָא ייר רעד ןופ טפעלשעגסיורַא ןוא ,ןבעל

 ,טייז רעקניל רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענייז .ןענייש-סטעברַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 טכיירגרעד ןיוש זיא ןבעל םוצ לֶאצ יד ןעוו ,ןריטרָאס העש רָאּפ א ךָאנ .ןבעל םוצ טקישעג

 .טיוט םוצ ןייג טזומעג עקירעביא עלַא יד ןבָאה ,ןרָאוועג

 סע סָאװ ,ןטַאטליורג עמַאזיורג יד ןלעטשרַאפ טינ ךיז ןעמ ןָאק ,ייברעד ןייזייב טינ

 .טיוט םוצ ןשטנעמ ענָאלָאק יד ןביירט ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 םעד ןופ סיפ יד רעטנוא ןרָאװעג ןטַארטעצ ןוא טעגרהעג ןענייז ןשטנעמ רעקילדנעצ

 ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג עגושמ שממ ןענייז ליפ רעייז .ןומה ןעניז ןופ םענעגנַאגעגּפָארַא

 קידנעעז קערש סיורג ןופ זיא שטנעמ רעדנילב ַא .רָאפ טמוק סע סָאװ ,טסּווועג טינ ןוא

 רעבייוו יד ןופ ןעיירשעג ןוא ןענייוועג יד .סיורג רעייז ןרָאװעג זיא המוהמ יד .ןרָאװעג

 ךיז טָאה למיה רעד .רעטעמָאליק רעקילדנעצ רַאפ טרעהעג ךיז ןבָאה רעדניק ןוא

 .ךעלהפוע עניילק עקידלושמוא יד ןופ תולוק עקידנסייר יד ןופ ןטלַאּפש טנָאקעג

 םעד ןיא ןסָאשעג ןוא ןסקיב ןוא ןדַאלקירּפ יד טימ ןגָאלשעג ןבָאה רעדרעמ יד

 ,ענָאלָאק רעד ךָאנ ןייגכַאנ טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ערעטלע ליפ .ןשטנעמ ןומה

 ןגנוי ַא ןסָאשרעד ייז ןבָאה ןגיוא עניימ רַאפ .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד רעדרעמ יד ןבָאה

 ךיוא .הלכ ןייז ןעװעטַאר "עקידעבעל, יד ןופ ןפָאלעג זיא רעכלעוו ,(יקסווָאצרעג) רוחב

 רעכלעוו ,רָאי 96 ןופ דימש ןטלַא ןַא ןוא ןריר טנָאקעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,יורפ עטלַא ןַא

 .סנקעטש טימ טעגרהרעד רעדרעמ יד ןבָאה טנַאצילָאּפ ַא טימ טלגנַארעג ךיז טָאה

 עניימ עילימַאפ יד רָאנ ןבעל םוצ טריטרַאסעגסיוא םיחצור יד ןבָאה ןיילַא ךימ

 ןיימ וצ קירוצ "עקידעבעל, יד ןופ ןפָאלטנַא ךיא ןיב לָאמ עכעלטע .טיוט םוצ טקישעג

 טלָאװעג טינ ךיא בָאה ןיילַא .ןעמוקמוא רעדָא ןעוועטַאר ךיז ןעמַאזוצ ייז טימ ידכ ,החפשמ

 .טיוט םוצ ןעמַאזוצ ייז טימ קעווַא ןיב ךיא ,ןבעל ןביילב

 (לטעשז ןופ טייוו טינ) עינלעיִאווָאנ ןייק זדנוא טריפ'מ זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעדרעמ יד

 םוצ גנוטכיר רעד ןיא ענָאלָאק עגנַאל ַא ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה ןומה רעד .טעברַא ףיוא

 עקידעבעל ןעגנַאגעג ןענייז סע ,ךעלקערש וצ ןעזעגסיוא טָאה סע .ייסָאש רעצילעב

 ףָאש יוו ,ןעוועטַאר ךיז ןענָאק וצ געווסיוא ןָא .פעלק ןוא ןייפ ןופ עגושמ בלַאה ,םיתמ

 סקיב ןטימ ןגָאלשעג ןוא ןַאמ-.ס .ס ןַא ןעגנַאגעג זיא רעטעמ 3 רעדעי .הטיחש רעד וצ

 ןיימ .סיפ יד ךרוד ןרעוו ןטָארטעצ ןוא ןלַאפ לָאז ןעמ ידכ ,ּפָאק ןרעביא חצר-תוכמ

 ַא ןיב ךיא ,ּפָא ךימ זָאל, :רימ ייב ןטעבעג ךיז טָאה ה"ע עלעטַאמ לרעדורב רעטסגניי

 וצ ןייג טינ ליוו ךיא ,ןבעל ליוו ךיא ,ןעוועטַאר ךיז ןוא ןפיולטנַא לעוו ןוא רעניילק
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 סיוא ךערב, :טגָאזעג טָאה ןוא ןטלַאהעג טוג רעייז ךיז טָאה רעטומ יד ..."הטיחש רעד

 ךיא ."ןבעל ןביילב ןוא ןעוועטַאר וצ ןבעגנייא םיא ךיז טעוו רשפא ,טיולפ ןופ טערב ַא

 ךָאל ןכרוד ןפָאלטנַא זיא עלעטָאמ ,םיוצ ןקידנעייגייברַאפ ןופ טערב ַא ןכַארבעגסיוא בָאה

 סע טָאה ןַאמ-ייצילָאּפ רעשיסורסייוו ַא .ןעמוקעג טינ זדנוא וצ ןיוש רע זיא רעמ ןוא

 .רעטייוו ןבירטעגקעווַא ןוא ּפָאק ןרעביא דַאלקירּפ ןטימ ןגָאלש ןעמונעג ךימ ,טקרעמַאב

 ןופ תיבה-לעב ןיימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטייד םעד ןעזרעד ךיא בָאה קרַאמ ןפיוא

 רע ,ןטעב קרַאטש םיא ןעמונעג ןוא םיא וצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא .עינלעיָאוװָאנ ןיא טעברַא רעד

 וטסָאה, טגערפעג ןוא ןָאט וצ סָאד טגָאזעגוצ ,טנעקרעד ךימ טָאה רע .ןעוועטַאר זדנוא לָאז

 וד, ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע ןעוו דיירפ ןופ ןרָאװעג טשימעצ ןיב ךיא .71 עילימַאפ ןייא

 ןעמעלַא זדנוא טָאה רע ןוא עילימַאפ ןיימ ןָאטעג ףור א בָאה ךיא ,"ןבעל טסביילב

 הנכש ןיימ ייז ןשיווצ ,טיוט ןופ עטעוועטַארעג ,ןשטנעמ עפורג ַא ךָאנ טימ .טעװעטַארעג

 טריפעג זדנוא טָאה רע) ָאטעג ןיא קירוצ ץוש ןייז רעטנוא קעװַא רימ ןענייז ,ןײטשנָארב

 .(ןקרעמַאב טינ זדנוא לָאז ןעמ ידכ ,סַאגרעטניה א ךרודי

 בורג םייב עיצוקעזקע-ןסַאמ יד

 רעגנַאל רעד ןיא רעטייוו ןגיוצעג ךיז טָאה ,ןומה רעטּפשמרַאפ טױט םוצ רעד

 ןבָאה עכלעוו ,עטנַאקַאב .יירעסיש ןוא פעלק ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא ,ענָאלָאק

 ערעייז .לָאמ ןטצעל םוצ ןטייו ןופ זדנוא טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה ,טקרעמַאב זדנוא

 םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו רעקרַאטש ןרָאװעג ןוא טרעהעג גנאל ךיז ןבָאה ןענייוועג

 עטנעָאנ יד ןופ ןטסירק .עצילעב ןייק געוו ןפיוא ,לטעטש ןופ רעטעמָאליק יירד -- בורג

 ריפ ,רעטעמ 50 א ךרעב ןופ גנעל יד ,טכַאנ עצנַאג ַא בורג יד ןבָארגעג ןבָאה רעפרעד

 .ךיוה יד רעטעמ 5 ןוא טיירב יד רעטעמ

 ןליופַאב רעדרעמ יד ןבָאה ,בורג םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא ןומה רעצנַאג רעד זעוו

 טָאה לדלעוו רערעטיש ַא .ּפָאק םעד ןבייהפיוא ןגַאװ טינ ןוא ךיוב ןפיוא ןגייל ךיז

 ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז סע ּווו ץאלפ םעד ןופ עכעלקילגמוא יד טלײטעגרעדנַאנַאפ

 .דרָאמדְסַאמ ןוא ןטַאטליורג יד

 יד ,רעמוז ןטימ ןיא יו יוזַא ןעוועג זיא גָאט רעד ,טניישעג םערַאװ טָאה ןוז יד

 25 וצ ןלייצפָא ןגעלפ רעדרעמ יד .קילגמוא ןסיורג םעד טריפשעג טינרָאג טָאה רוטַאנ

 ךיז טגעלפ בורג םייב .לדלעוו טייז ןטייווצ ןפיוא ייז ןריפקעווַא ןוא עפורג ַא ןיא ןַאמ

 דלָאג ןייק ךיז ייב טינ ןעמ טָאה יצ ןרעוו טכוזַאב ןוא טעקַאנ זיב ןוטסיוא ןזומ רעדעי

 -סיורַא ייז ןגעלפ ,ןייצ ענעדלָאג ןעוועג ןענייז סע ןעמעוו ייב) ןכַאז עלופטרעוו רעדָא

 ןטימ ןלעטש ךיז ,עמרָאפטַאלּפ ַא ףיוא ןייגפיורַא טזומעג טָאה רענייא רעדעי .(ןסייר

 -ןישַאמ טימ ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד ףיוא ןסיש ןגעלפ עכלעוו ,רעדרעמ יד וצ םינפ
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 ןיא עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןלַאפּפָארַא ןגעלפ עטעדניוורַאפ ןוא עטיוט-בלַאה יד ,רעוועג

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ייז רעדייא ןייגסיוא ןגעלפ ליפ ,בורג

 יז ןעמ טָאה ,ןסיש םוצ ןליוק טעװעלַאשזעג ןעמ טָאה ךעלהפוע עניילק יד רַאפ

 ַא ןופ "ךיטש;, ןפיוא ןָאטעגנָא רעדָא ןיירַא בורג ןיא טייהרעקידעבעל ןפרָאװעגנײרַא

 ןופ קירוצ ןעמוקעג ןוא טעװעטַארעג ךָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעקוקוצ יד ןופ .סקיב

 יד זיב ,העש ריפ טרעיודעג טָאה עיצוקעזקע יד .ןעניז ןופ ּפָארַא ליפ ןענייז ,בורג

 ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןענייז סע ןוא ,טולב שידיי טימ טקיטעזעגנָא ךיז ןבָאה רעדרעמ

 .ןדיי עכעלקילגמוא טנזיוט רעכעה העש עקינייא יד ןיא

 ךיז ןבָאה ייז ,לטעטש ןופ ןטסירק יד טעוועשובעג ָאטעג ןיא ןבָאה טייצנשיווצ ןיא

 ןסָאשעג טָאה ײצילָאּפ עשיסורסייוו יד .טריבַארעג ןוא רעזייה עשידיי ןיא טפַאכעגניירַא

 ,ןשטנעמ רעקילדנעצ ןלַאפעג ןענייז ױזַא ןוא ןיירַא ָאטעג ןיא םיוצ טייז ןטייווצ ןופ

 ,םיתמ ליפ טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ןסַאג יד ןיא .בורג ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 .לארשי-תרובק וצ ןעגנערב טנעקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעגנַאגעג זיא ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד .רעליטש לסיבַא ןרָאוועג זיא טכַאנרַאפ

 יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ עכלעוו ,םיתמ יד ןייזזרבקמ ןשטנעמ ןפורעג ,רעזייה יד רעביא

 -עגניי ןיימ טימ ןרעטלע יד .טעברַא רעד וצ עכעלטנגוי ךָאנ טימ קעװַא ןיב ךיא .ןסַאג

 טימ ץרַאה סָאד ןסָאגרַאפ ןוא ןכָארבעצ בוטש ןיא ןבילבעג ןענייז עקרעטסעווש רער

 ױזַא ןוא טעברַא ףיוא עינלעיָאװָאנ ןיא ןעוועג זיא השמ רעדורב רערעטלע ןיימ) .טולב

 .(קילגמוא םעד ןטימעגסיוא םורָא

 טרעה סָאװ ןעעז ,לסָאי רעטעפ ןיימ ןופ הריד רעד ןיא ןיירַא ךיא ןיב געוו ןפיוא

 -ַארעג רָאנ ךיז טָאה תוחפשמ 5 טניווועג ןבָאה סע ּוװ זיוה ןצנַאג םעד ןופ .ייז ייב ךיז

 ןענייז רעדניק עריא זַא ,טלייצרעד ךימ טָאה יז .בוטש ןופ עטתיבה-לעב יד טעוועט

 םייב ןזעוועג ךיוא זיא יורפ ןייז טימ לסָאי רעזדנוא זַא ןוא הטיחש רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 יז ױזַא יוו ,טינ וליפַא טסייוו יז ,טינ יז טסייוו ייז טימ ןעעשעג טָאה סע סָאװ .בורג

 בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא זיא דייר יד ןטימ ןיא .רעדניק עריא ןופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה

 עקירעטסיה ַא .םיתמ עקדעבעל ,טנַאװ יד יוו סַאלב עדייב ,יורפ ןייז ןוא רעטעפ רעד

 ,ןייוועג ןופ ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רענייק ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא זדנוא טָאה

 .רעמ ןעעז וצ ךיז טביולגעג טינ ןיוש ןבָאה רימ לייוו

 יד ןעוועג רבקמ טיילעגנוי ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא םלוע-תיב ןפיוא קעװַא ןיב ךיא

 טניירפ עטנעָאנ ןוא עטנַאקַאב ןופ לייט ַא ןגעוו טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה טרָאד .םיתמ

 ןצפופ רָאנ טנכערעגסיוא ןענייז ָאד .ןעמוקעגמוא גָאט םעד ןענייז עכלעוו ,עצילעב ןופ

 יד ,עשטנימ יורפ ןייז ,(ןוז א סלצרעה) יקסדורגָאװָאנ ןועמש (1 :סעילימַאפ ןופ ןעמענ

 הרובד (3 ;(ןוז א סעקרעב) יקסװָאכעשזָא עקבייל (2 ;עקבָאד ןוא עקשַאב רעטכעט

 ; (ןוז סעכַאי) לוולעוו ןוז ןוא רעשיילפ ןמלז 'ר (4 ;(רעטכָאט א ס'הרש-היח) יקסנילַאג
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 ריא ןוא יקצָאטס לגייפ (6 :(ןוז סרעילָאטס םעד בייל-עשטיא) יקציוואס השמ 6

 סעקנימ עקשטיא) יקסווָאקילימ עטלַא (7 :(רעטכָאט ַא סעקשמאש ןבואר) עבָאד רעטכָאט

 עקשַאי (9 ;יורפ ןוא (רעדורב ַא סרעקָאטס םעד הדוהי) עקשעש בייל-דוד (8 :(רעטכָאט

 רעטכָאט עטסטלע יד ,עלייב-היח יורפ ןייז) החפשמ סטחוש םעד רעזייל 'ר (10 :עקשעש

 רעד ,עקבָאד ןוא לטיג רעטכעט ייווצ ערעגניי יד ,ךעלרעדניק ןוא ןַאמ ןטימ עקמורפ

 עדניה (12 :(שטשוה ןופ) עילימַאפ ןוא ןירג ןימינב (11 ;(עקדוד עלענוז רעטסגניי

 ; (לקינייא סעקניצ לקנַאי ,ןוז סעקביל) עילימַאפ ןוא קישטנַאראב םייח (13 ; סעשטהאל

 .שטיוועילומש רעזָאל (15 ; (ןוז א סוהילא ןמלז) שטיוועלעשוק השמ-היעשי 4

 רעטייווצ רעד ןוא הטיחש ןייא ןשיווצ

 טנעקעג טינ ןוא ןטעלעקס-ןשטנעמ סַאג ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ָאטעג ןיא

 ייב .ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סע סָאװ ,רעדליב עכעלקערש יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק

 לרעדורב ןטסגניי ןופ ןלעפ סָאד ןליפ קרַאטש טזָאלעג ךיז טָאה בוטש ןיא זדנוא

 ןעוועג זיא טיוט ןרַאּפ ארומ יד .ןגיוא יד רַאפ ןענאטשעג זדנוא רע זיא םוטעמוא ,עלעטָאמ

 ןגעלפ געט יד .ךַאוו רעד ףיוא ןייז ןוא ןפָאלש טינ ןעמ טגעלפ טכענ עצנַאג זַא ,סיורג ױזַא

 רעדעי ןוא טעברַא רעד וצ קירוצ ןעגנַאגעג ןענייז רעטעברַא יד .קילײװגנַאל ןעיצ ךיז

 וצ ףיוא רעדרעמ יד ייב ןח ןפַאש וצ ידכ ,טעברַא ןייז טימ ןעמענסיוא טלָאװעג טָאה

 ףיוא טעברַא וצ קעװַא ןענייז עכעלטנגוי ליפ .ןבעל ףיוא ןייש ןכעלקילג םעד ןעמוקַאב

 קירוצ קידנעמוק .לטעטש ןופ רעטעמָאליק 10 א ךרעב רעדלעוו יד ןיא ןוא ןגעוו יד

 ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןגעוו ןוא גירק ןגעוו סעיינ ןעגנערב ייז ןגעלפ טעברַא רעד ןופ

 ןיא טָאה רענייק .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןוא ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור ענעפָאלטנַא יד

 לָאז'ס ,טנעקעג טינ ךיוא ןעמ טָאה םעד ןגעוו ןדער ליפ ןוא ןביולג טלָאװעג טינ םעד

 .רעדרעמ יד וצ ןייגרעד טינ הלילח

 זיא 8.5.42 םעד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זדנוא וצ זיא רעטעפש ןכָאװ עכעלטע

 ןדיי 4500 רעכעה ןעמוקעגמוא טרָאד ןענייז סע ןוא עדיל ןיא הטיחש יד ןעמוקעגרַאּפ

 רעדיוו טָאה ָאטעג ןיא .(ןעמוקעגמוא ןַאד ךיוא ןענייז החפשמ יד ןוא עטנעי עמומ ןיימ)

 ךיז יוזַא יוו ,תוצע ןכוז ןעמונעג רעדיוו טָאה ןעמ ,טעמוא ןוא ארומ ןליפ ןעמונעג ךיז

 ןבָאה ערעדנַא ,(סענילַאמ) ןשינעטלעהַאב ןעיוב ןעמונעג ןבָאה ליפ .ןקעטשראפ וצ

 .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא וצ ױזַא יוו ןעווענַאלפ ןביוהעגנָא

 ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןדנוברַאפ ךיז טָאה טנגוי רעד ןופ לייט רעטסערג רעד

 רעד תעשב דלַאװ ןיא ָאטעג ןופ ןייגסיורַא סָאד ןטיירגוצוצ ליצ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ

 טימ רעלדניברַאפ ,תודוס ידוסב טכַאמעג ןרָאװעג זיא ץלַא .הטיחש רעיינ א ןופ הנכס

 ןופ ןוא טנָארפ ןופ תועידי ןעגנערב ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקניירַא ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ



 שטיװעלעסָאי םייח 26

 ןטנעמַאקידעמ ןוא ןכַאז עקיטיונ ןעמענטימ ןגעלפ ייז .גנוגעוואב-טנורגרעטנוא רעד

 .רענַאזיטרַאּפ טימ ןשטייד ןופ ןסיוטשנעמַאזוצ ןוא ןפמַאק ןגעוו ןלייצרעד ןוא

 ןוא רענַאזיטרַאּפ ףיוא עװַאלבָא ןַא ףיוא קעווא זיא עירעמרַאדנַאשז רעלטעשז יד

 יד זַא ןוא רענַאזיטרַאּפ ןַארַאפ ךעלקריוו ןענייז סע זַא ,ןביולג ןעמונעג ןעמ טָאה ןַאד

 רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד .קיטכיר עקַאט ןענייז תועידי

 ןשטייד יד ןופ .ףמַאק ַא ןדנוברַאפ ךיז טָאה סע ּוװ ץערָאװד ןופ טייוו טינ ףרָאד ַא ןיא

 קרַאטש זיא ןרַאדנַאשז רעלטעשז יד ןשיװצ ןופ ,עטיוט עכעלטע ןלַאפעג ןענייז

 א ןרָאװעג טעגרהעג ךיוא זיא'ס ןוא רעקניפירג רעדרעמ רעד ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ

 ןוא ָאטעג ןיא ןעגנַאגרעד ךיילג זיא העידי יד .לטעשז ןופ ןַאמ-ייצילָאּפ רעשיסורסייוו

 .ןלזג ןופ שינעבערגַאב םעד ןופ גָאט םעד רַאפ ןקָארשעג קרַאטש רעייז ךיז טָאה ןעמ

 ,גנערטש טגָאזעגנָא ןוא רעזייה עלַא רעביא ןעגנַאגעג ןענייז טַארנדוי ןופ רעדילגטימ יד

 .סַאג ןיא גָאט םעד ןעיירדמורַא טינ ךיז לָאז ןעמ זַא

 ,קיאור ןעגנַאגעגכרוד זיא ןקָארשעג קרַאטש ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו רַאפ גָאט רעד

 עסיורג ַא ןרָאװעג זיא ,טכַאנ ןטימ ןיא ,48.42 םעד ,רעטעפש געט עכעלטע ןיא רעבָא

 טָאה סע סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה ןעמ ,סיורג ןרָאװעג זיא קינַאּפ יד .ָאטעג ןיא יירעסיש

 יד ןיא טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה ךס ַא .הטיחש ַא רעדיוו זיא סע ,שרעדנַא טינ ,טריסַאּפ

 .ךרָאש ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ךַאװ ןעוועג ןעמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא ,סענילַאמ

 ןענייז רענַאזיטרַאּפ זַא ,טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה ,רעליטש ןרָאװעג זיא יירעסיש יד ןעוו

 ךיז ןענייז ןשטייד יד .סנטסָאּפ-עירעמרַאדנַאשז יד ףיוא ןסָאשעג ןוא ָאטעג ןיא ןיירַא

 יז ףיוא סָאה סע רעװ ,ןכוז ָאטעג ןיא ןיירַא ייז ןענייז רעטעפש טשרע ,ןפָאלעצ

 רָאנ טָאה סע רעוו ,םענייא ןדעי ףיוא ןסָאשעג טָאה ײצילַאּפ עשיסורסייוו יד .ןסָאשעג

 ןַאד ןעמ טָאה ןשטנעמ עקידנפיולטנַא יד ןופ .ָאטעג םעד ץוחמ ןפיולטנא טריבורפ

 לארשי ,ןעימערק הרש) לדיימ רעצילעב א טעדנ:ווראפ ןוא רוחב רעלטעשז א טעגרהעג

 ךָאנ ןוא ךיוב ןיא ןסָאשעג ריא טָאה טנָאיצילֶאּפ רעשיסורסייוו ַא .(רעטכָאט ַא סמיריימ

 .ןעגנַאגעגסיוא יז זיא ןדייל ערעווש

 םירוחב עפורג ַא טָאה לטעטש ןופ טייווטינ ןוא ץערָאװד זיב ןפָאלעג ןענייז ליפ

 ןוא טקרעמַאב ייז ןבָאה ןטסירק יד .ןרָאק ןופ דלעפ ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ךעלדיימ ןוא

 יז טָאה ןוא דלעפ ןיא עװַאלבָא ןַא טכַאמעג טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ יד ןגָארטרעד

 יד ,ןעוועטַאר ךיז ןוא ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא עקינייוו רעייז .ןענופעג ןעמעלַא

 טימ ןעמוקעגמוא ןענייז ןוא טנעה יד ןיא רעדרעמ יד וצ ןלַאפעגניירַא זיא טייהרעמ

 ,שטיוָאנַאמיש השמ : רעצילעב יד ןעמוקעגמוא ןַאד ןענייז סע .טיוט ןכעלקערש ַא רעייז

 (ןוז א סעקייש הנח) שטיווָאבײל עלהנוי ,(ןוז א סעקרעב עבייל) יקסווַאכעשזָא לרעב

 -ירעיורט ַא רעייז ןעוועג זיא בצמ רעד .םירוחב ןוא ךעלדיימ עגנוי רעלטעשז ליפ ךָאנ ןוא

 טינ ןיוש טָאה רענייק .ָאטעג ןיא םעד ןגעוו תועידי יד ןעגנַאגרעד ןענייז סע ןעוו ,רעק
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 ,קילגמוא ןשירפ ןקידנעמוקנָא ןפיוא טכירעג ךיז ןעמ טָאה גָאט ןדעי ,ןבעל ןיא טביולגעג

 .קילגמוא ןשירפ ןופ טייקטנעָאנ יד טליפעג ךיז טָאה סע

 ַאטעג רעלטעשז סעד ןופ ןרידיווקיל סָאד

 ןביוהעגנָא רָאנ טָאה סע יוו ,ירפרעדניא רעגייז א 4 (ב"שת בא ג"כ) 6.842 םעד

 ןוא הטיחש יד ןעמוקרָאפ טעוו טנייה זַא ,טליפרעד ָאטעג ןיא ךיז טָאה ,קיטכיל ןרעוו

 ןענישַאמ ןוא ןקנַאט ןופ שיורעג רעד ."ןייר-ןדוי, ןביילב לטעשז ןיוש טעוו לָאמ סָאד

 -ילכ עלַא טימ ןעמוקעג ןענייז רעדרעמ יד ,םלוע ןקידנפָאלש םעד טקעוועגפיוא טָאה

 ןזעוועג סַאג יד זיא טיולפ ןופ טייז ןטייווצ םעד ףיוא .ףמַאק ןטסערג םוצ ייוו ױזַא ןיז

 .ייצילֶאּפ עשיסורסייוו ןוא רעינָאטסע ,ןשיטָאל ,ןשטייד : רעדרעמ ןופ טלופרעביא

 ָאטעג ןיא קינַאּפ יד .סַאג ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ןוא ןוטעגנָא ךיילג ךיז ןבָאה רימ

 ןבָאה ,ןדיי ענעקָארשעצ עסַאלב ןופ ןעיירשעג ןוא ןענייוועג יד ,ךעלקערש ןעוועג זיא

 ןופ טיולפ ןכיוה םוצ ןפָאלעג ןענייז עלַא .םינלזג יד ןופ למוט ןטימ טשימעגסיוא ךיז

 עשירעדרעמ יד ןופ עדַאקָאלב יד ןסיירוצכרוד ױזַא יו געוו א טכוזעג טָאה ןעמ ,ָאטעג

 ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא רעבָא ןבָאה םיחצור יד .יײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא טייל-.ס .ס

 ןפיולטנַא ךרוד ןעוועטַאר וצ ךיז טכיזסיוא ןייק ןוא געוו ןייק ןבילבעג טינ זיאס זַא ױזַא

 ןוא םירוחב) עכעלטנגוי עפורג א .רעדלעפ עטנעָאנ יד ןיא וליפַא רעדָא דלַאוו ןיא

 ןעוועג ךָאד ןענייז סע רעבָא ,אפוג ָאטעג ןופ ךיז ןסײרסױרַא ןעגנולעג זיא (ךעלדיימ

 ןסיירוצכרוד ךיז ךעלגעממוא ןזעוועג זיא סע עכלעוו ךרוד ,רעדלעפ יד לטעטש םורא

 ןוא עקידנפױלטנַא יד ךָאנ יירעסיש עכעלקערש א ןרָאװעג זיא סע .טייהרעקידעבעל

 ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ,רעקילדנעצ ןופ סנבעל יד ןרַאוועג ןטינשרַאפ ןענייז ױזַא

 .ָאטעג ןופ טנגוי עקידנעילב עטסנעש סָאד

 ןסָאשעג רָאנ ןבָאה ייז ,ָאטעג ןיא ןיירַא טינ םיחצור יד ןענייז רעגייז א 9 זיב

 רעדרעמ יד ןבָאה ,ןעמוקעגנָא זיא לעפַאב רעד ןעוו טנעמָאמ ןטימ .םיוצ ןכיוה ןכרוד

 ןוא רעזיה עשידיי יד ןיא תויח עדליוו יוו ןסירעגניירַא ךיז ,ןעמיוצ יד ןכָארבעצ

 .ץַאלּפ-קרַאמ םעד ףיוא ןבירטעג ןעמעלַא

 ןיא ןקישּפָא םוצ טיילכַאפ 225 טריטרָאסעגסױא רעדרעמ יד ןבָאה קרַאמ ןפיוא

 עקרַאטש עגנוי סנטסרעמ) ןַאמ טרעדנוה רָאּפ ַא ךָאנ .קעדורגָאווַאנ ןופ רעגַאל-סטעברַא

 קסנעלָאמס ךָאנ טנָארפ ןפיוא סעּפָאקָא ןבָארג םוצ טלייטעגסיוא ןעמ טָאה (םירוחב

 טלעק ןופ ןברָאטשעגסיוא רעטעפש ןטרָאד זיא לייט רעטסערג רעד) קסבעטיוו ןוא

 -עשז םוצ סענָאלָאק עגנַאל ןיא ןבירטעג ןעמ טָאה ןדיי עקירעביא עלַא .(רעגנוה ןוא

 יז ןעמ טָאה טרָאד ןוא עצילעב וצ געוו ןפיוא ,לטעטש ןרעטניה םלוע-תיב רעלט

 רעד טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא .רעבירג עפיט ןיא ןפרַאוועגניירַא ןוא ןסָאשעצ זייוונפורג

 .הטיחש רעד ןופ גָאט רעטשרע
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 ,סנגעמר ַאפ

 ,ןומה ןכעלטסירק ןטעוועדליוועצ םעד ןופ ןרָאװעג

 .ןבילברַא פ ךָאנ ןענייז סָאװ

 ןעניב יוו ױזַא ןלאפאב זיא רעכלעוו
 אדעג ןבָא

 ןייצ עשידיי ןייא זיולב ןזָאלעג

 יד ןיא . ךיורבעג רעייז ר ַאפ טפ

 עכלעוו ,ןטסילאיצעּפס ערעדנא 3 ןוא ןירָאטקָאד

 ייז .ָאטעג םעד

 טריבארעצ רעזיי ה יד ןענייז געט 7

 ןסָאשעצ ייז

 ןיא ןדיי עטקעטשרַאפ ךָאנ טרעטשינעג רעדרעמ יד ןבָאה געט עקידרעטעפש יד

 ןיא טריפעגקעװַא ,רעזיה יד ןופ ייווקיצנייא ייז ןסירעגסיורַא ,ןשינעטלעהַאב יד

 טרָאד ןוא םלוע-תיב םוצ סָאטיוא ףיוא טריפעגּפָא זייווסעפורג ןַאד ןוא ָאניק ןופ ןינב

 טקידיילעגסיוא רעדרעמ יד ןבָא ה געט 7 ןופ ךשמ ןיא

 שטיוועלעסַאי םייח



 רעשיילפ ףסוי

 םוקמוא ןופ רעבירג יד ייב

 עצילעב ןיא סוקמוא ןוא תוריזג .א

 דלַאב ייז ןבָאה ,לטעטש ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז םיחצור עדליוו סרעלטיה זעוו

 רעצעטינ ןיא רעזייה עקינייא זיולב ןבילברַאפ ןענייז'ס .רעזייח ערעזדנוא טנערברַאפ

 טפַאשגנע יד .לטעטש ןופ רעניווונייא עלא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ,לסעג

 ןיא ןעניווו טזומעג ןבָאה ןשטנעמ רעקילדנעצ לייוו ,סיורג רעייז ןרָאװעג ךיילג זיא

 ןיא *ָאטעג עשידיי, סָאד ןרָאוועג ןפַאשעג ןיילַא ךיז ןופ זיא םורַא ױזַא .לביטש רעדעי

 .לטעטש רעזדנוא

 -פיונוצ דלַאב ןבָאה ייז .עדנַאמָאק-ףָארטש א ןעמוקעגנָא זיא רעטעפש געט עקינייא

 ןַאד ןוא תורוש ייווצ ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןסייהעג ,קרַאמ-דרעפ םייב רענעמ עלַא ןבירטעג

 -שטנעמ ענייק טינ ןיוש ןבָאה ןדיי רימ זַא ,ןדלָאמעג רעדרעמ יד ןופ רעריפנָא רעד טָאה

 .טכער-םוטנגייא ןוא עכעל

 ןעמ ןוא ןשטנעמ עכעלטע ךָאנ ןוא בר םעד תורוש יד ןופ ןעמונעגסיורַא ןבָאה ייז

 עכעלטע טצעזעגפיורַא ןגָאװ ןפיוא ךיז ןבָאה סע .ןגָאװ א ןיא טנַאפשעגנייא ייז טָאה

 .עצילעב ןופ רעטעמָאליק 8 ,שטעראפ ףרָאד ןיא ןריפ טזומעג ייז ןבָאה ןדיי יד ןוא רעדרעמ

 ןָא ןעמוק סע זַא ,טליפרעד ןבָאה עלַא ,קינַאּפ עסיורג ַא ןכָארבעגסיוא זיא לטעטש ןיא

 .ןדיי זדנוא ףיוא ןטייצ עקירעיורט

 "אפ ןייק ןעגנַאגעגקעװַא שארב ןיציבר רעד טימ ןשטנעמ עכעלטע ןענייז סנגרָאמוצ

 ןדיי עטּפַאכראפ יד טימ בר םעד ןעיירפַאב ןלָאז ייז ,םיחצור יד ייב טלעופעג ןוא שטער

 .לטעטש ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 קיטנוז ַא ןיא .סיצַאנ עדנַאב ַא ןעמוקעגנָא רעדיוו זיא םורַא געט עכעלטע ןיא

 ןגעקטנַא ץַאלּפ ןפיוא רענעמ עלַא ןבירטעגפיונוצ רעדיוו עקיזָאד יד ןבָאה גָאטרַאפ

 עשידיי עלַא ןסָאשרעד רעדרעמ עשישטייד ערעדנַא ןבָאה גָאט ןבלעז םעד .לָאשטשָאק

 -שעמ ערעזדנוא טלייצרעד רעטעּפש זדנוא ןבָאה סע יװ .ןַאמעינ עיצנַאטס ןופ רענעמ
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 רעבָא .ןבעל םעד זדנוא רַאפ ןשטייד יד ייב ןטעבעגּפָא גָאט םענעי ייז ןבָאה סענַאשט

 ןכָארבעצ ייז ןבָאה טייקדליוו טימ .ןזָאלעג טינ םיחצור יד זדנוא ןבָאה יירפ ןצנַאגניא

 .תורוש ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןוא עלָאקש רעשיליופ רעד םורַא ןַאקרַאּפ םעד

 עטעשויעצ יד ןוא תורוש יד ןשיווצ ןפיולכרודַא טזומעג טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי

 .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןבָאה םיחצור

 ןיא ןעמוקעגנָא םינלזג עדנַאב א זיא רעדיוו ןוא געט עקינייא ייברַאפ ןענייז סע

 ןוא החמש טימ ןעמונעגפיוא ייז סעינַאשטשעמ ערעזדנוא ןיוש ןבָאה לָאמ סָאד .לטעטש

 םענעי ןיא .ןדיי ןּפַאכ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה סיצַאנ ערוכיש יד .ןעקנורטעגנָא טוג ייז

 זיא סע עכלעוו ןשיווצ רענעמ 36 עטשרע יד טּפַאכעגפיונוצ ייז ןבָאה גָאט ןרעטצניפ

 טקינייפעג ןדיי 36 יד טָאה ןעמ .לטעטש ןופ םיתב-ילעב עטסנעש יד ןוא בר רעד ןעוועג

 ןיא בורג א ןבָארגוצסיוא ןעגנּוווצעג ייז ןעמ טָאה ףוס םוצ ,םייוניע ענעדישרַאפ טימ

 .ןסָאשרעד ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ רעכלעוו

 וצ טרעהעגפיוא רענעמ יד ןבָאה שינעעשעג רעקירעיורט רעקיזָאד רעד ךָאנ

 .לטעטש םורַא רעדלעפ יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענייז ייז ,רעזייה יד ןיא ןקיטכענ

 קידנעניימ סענָארכס ןכַאמ ןעמונעג רעזייה ענעבילברַאפ עכעלטע יד ןיא ןעמ טָאה ךיוא

 .טנעה עשיחצור יד ןופ ןעוועטַאר זדנוא טעוו סָאד זַא

 -רַאּפ ןזָאל טינ זדנוא ןלעװ ןשטייד יד זַא ,ןעזעגנייא רימ ןבָאה ךיג רָאג רעבָא

 עקימורַא יד ןיא ןפָאלעצ ךיז טייהרעליטש טָאה לייט רעטסערג רעד .לטעטש ןיא ןביילב

 .טעטש

 רעד ןגָארטרעד טָאה (יקסנַאבעלַאב) לטעטש ןופ שטשימרוב רעשיליופ רעד

 רעד ןופ לעפַאב ַא ןָא ,ךיז ןרָאפעצ ןדיי רעצילעב יד זַא ,עדיל ןיא טכַאמ רעשישטייד

 .טעברַא רעד וצ ןַאמ 25 ןלעטשוצ ,לעפַאב ַא ןעמוקַאב דלַאב עקַאט רימ ןבָאה .טכַאמ

 ןענייז ,רענעמ 25 ןביילקנעמַאזוצ ןעוועג רעווש ןַאד ןיוש זיא לטעטש ןיא יוו תויה

 .ןעיורפ ןלַאפעגניירָא ךיוא 25 יד ןשיווצ

 -עגמורַא גנילצולפ זדנוא טָאה ,טעברַא רעד וצ טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 רעד ןופ לעפַאב א טנעיילעגסיוא טָאה שטשימרוב רעד .ײצילָאּפ עשיליופ יד טלגניר

 ןופ עיצובירטנָאק ַא ןגָארטנײרַא ןזומ ןדיי רעצילעב יד זַא ,עדיל ןיא טכַאמ רעשישטייד

 רעד ןופ לעפַאב ַא ןָא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ ןרַאפ ףָארטש סלַא קרַאמ טנזיוט 0

 ןגָארטעגנײרַא טינ טעוו עמוס עקיזָאד יד ביוא :ןבעגעגוצ רע טָאה ףוס םוצ .טכַאמ

 ןעמעלַא זדנוא טָאה ןעמ .ןרעוו ןסָאשרעד עלַא ריא טעװ ,געט 5 ןופ ךשמ ןיא ןרעוו

 .ןינב םעד טכַאװַאב טָאה יײצילָאּפ יד ןוא ןסָאלשרַאפ

 טָאה ןעמ .רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןופ ןייוועג סיורג ַא ןרָאװעג דלַאב זיא סע

 גָאט ןטשרע םעד דלַאב לייוו ,טלעג עמוס יד ןפַאש וצ ױזַא יוו ,ןעלטימ ןכוז ןעמונעג

 רעד ןוא לטעטש סָאד טנערברַאפ רעדרעמ עשישטייד יד ךָאד ןבָאה ןעמוקנָא רעייז ןופ
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 ןסָאלשַאב זיא סע .טינרָאג טימ ןבילברַאפ ןענייז רעניווונייא יד ןופ לייט רעטסערג

 שטיװָאנַאמלַאק לסיז .ףליה ןטעב טעטש עקימורַא יד ןיא םיחילש ןקיש וצ ןרָאװעג

 םורַא געט עכעלטע ןיא .לטעשז ןייק קעװַא זיא רעטייווצ ַא ןוא עדיל ןייק ןרָאפעג זיא

 -עג טָאה ןוא רעזייל-לארשי 'ר עלעדיי רעניילק ,רעטלַא ןַא ןעמוקעג לטעשז ןופ זיא

 -נָא רענעגייא טימ לייוו ,טפרַאדעג טינ טלעג יד ןַאד ןיוש ןבָאה רימ .טלעג טכַארב

 .טיירפַאב זדנוא טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג עמוס יד זיא גנוגנערטש

 לטעשו ןיא הטיחש עטשרע יד .ב

 ןזומ רימ זַא ,לעפַאב א ןעמוקעגנָא זיא גנוריסַאּפ רעד ךָאנ טייצ רעצרוק א ןיא

 שימייה רעזדנוא ןזָאלרַאפ רימ ןבָאה רעצרעה ערעטיב טימ .לטעטש רעזדנוא ןזָאלרַאפ

 ."ןייר-ןעדוי, ןבילברַאפ עלעטעטש ערעייט סָאד זיא ןַאד ןופ ןוא לטעטש

 ןעגנַאגעג זיא סע רעוו : ןטייז עלַא רעביא טיירפשעצ ןוא טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ

 םעד .לטעשז ןייק קעװַא זיא טייהרעמ יד ,ךעלטעטש ערעדנא ןיא רעוו ןוא עדיל ןייק

 טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ָאטעג רעלטעשז ןיא ןסעזעג רימ ןענייז 1941-1942 רעטניוו

 יד .ןדיי יד טעגרהעגסיוא ןעמ טָאה ךעלטעטש עקימורַא ןיא זַא ,תועידי ןעמוקַאב

 -עגסיוא יד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקינייא ןופ ןעמוקַאב ןעמ טָאה תועידי

 .לטעשז ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא ךעלטעטש עטעליוק

 ןבירטעגסױרַא גָאטרַאפ זדנוא ןעמ טָאה 1942 לירּפַא רעט-29 ,ב"שת רייא גיי

 ןעמ טָאה טרָאד .םלוע-תיב רעלטעשז ןטלַא ןפיוא טלמַאזעגפיונוצ ןוא רעזייה יד ןופ

 ןריטרָאס ןעמונעג םיחצור יד ןבָאה ןַאד ןוא ,סעילימַאפ טיול ןלעטשסיוא ךיז ןסייהעג

 טינ ןוא ןרָאװעג טלמוטעצ ןענייז ןשטנעמ יד .טיוט םוצ ןעמעוו ןוא ןבעל םוצ ןעמעוו

 עטלמַאזרַאפ יד ןיא ןסיש וצ ןביוהעגנָא רעדרעמ יד ןבָאה ןאד .ןייג וצ וו טסווועג

 .ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ןשטנעמ ךס ַא .ןדיי

 עקילַאק עלַא טצעזעגסיוא ןבָאה םיחצור יד יוו ,ןגיוא עניימ טימ ןעזעג בָאה ךיא

 ןסָאשעצ ןטניה ןופ ייז ןוא םלוע תיב ןופ ןַאקראּפ ןפיוא

 יד וצ ןבירטעגקעװַא ,טױט םוצ עטריטרָאסעגּפָא יד ,זדנוא ןעמ טָאה רעטעפש

 בָאה ,ָאטעג ןופ זדנוא קידנבײרטסױרַא .טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעבירג

 יד וצ טריפעג טָאה ןעמ עכלעוו .טייל עטלַא טימ עטליפעגנָא ןענישַאמ ןעזעג ךיא

 .ךעלרעדיוש ןעוועג ןענייז ןעלמיה יד וצ םינקז יד ןופ ןעיירשעג יד .רעבירג

 ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ךעלרעדניק ריפ ערעזדנוא ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא

 יד טימ דרע רעד ףיוא ןגיילסיוא ךיז ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ .רעבירג יד ייב

 יוזַא קידנגיל .ןשטנעמ ליפ קידנגיל ױזַא ןענופעג ןיוש ךיא בָאה טרָאד .ּפָארַא רעמינּפ

 טרענייטשרַאפ זיא ץרַאה ןיימ רעבָא ,טנייוועג ךעלקערש ךעלרעדניק ןוא יורפ ןיימ ןבָאה
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 יד ןיא .ןזָאלסױרַא טנָאקעג טינ ןגיוא עניימ ןופ רערט ןייק בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג

 טינ לָאז ןליוק יד ןופ קיטייוו רעד זַא ,טכַארטעג רָאנ ךיא בָאה ןטונימ עכעלקערש

 עמש, ןפיל עטנקירטרַאפ עניימ טימ טעשטפעשעג ליטש בָאה'כ .רעסיורג ןייק ןייז

 .טלעוו רענעי ןופ טכַארטעג ןוא "לארשי

 :ןטעב ןעמונעג ןייוועג ךעלרעמָאי א ןיא דניק עטסגניי ןיימ טָאה גנילצולפ

 ערעסערג ייווצ יד ןוא ,"טלַאק זיא רימ, : טעפילכעג טָאה עטייווצ סָאד ,"ןסע ביג עמַאמ;

 ןפורעגּפָא ךיז ךיא בָאה *? ןסיש ןיוש זדנוא ןעמ טעוו ןעוו עטַאט, : ןגערפ ןעמונעג ןבָאה

 ךעלרעדניק יד ךָאד טסקערש וד .ערעייט ןיימ ,טינ ןייוו; :ןעקשטיביל-לחר ןיימ וצ

 ..."ןפלעהסיורַא זדנוא רָאג טעוו ןוא ןעמערַאברעד זדנוא ףיוא טָאג ךיז טעוו רשפא ןוא

 ,רעטרעוו עניימ טרעהרעד טָאה רע ,רעלטעשז רעד לוולעווזדוד ןגעלעג זיא רימ ןבענ
 עמש, ןעיירש ןדיי ןעוו ,טָאג ַא ָאד זיא וו, :טגָאזעג ןוא םינפ ןיא רימ ןָאטעג ייפש ַא

 /?ייז טסיש ןעמ ןוא "לארשי

 : רימ וצ טגָאזעג ןוא דרע רעד ןופ טלעטשעגפיוא יורפ ןיימ ךיז טָאה לָאמַאטימ

 ךיא ."ןייג ןווורפ ןלעוו רימ םוק ,ָאד טסיש ןעמ יװ ןעזוצ טינ ןעק ךיא ,ףסוי ,םוק;

 ערעטלע ייווצ יד ,דניק עטייוצ סָאד יז ןוא טנעה יד ףיוא דניק ןייא ןעמונעג בָאה

 ,רעטעמ טרעדנוה רָאּפ א ןעגנַאגעגּפָא רימ ןענייז יוזַא ןוא זדנוא ןָא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 וצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז רימ .טרעטשעג טינ זדנוא טָאה רענייק זַא ,ןעשעג זיא סנ ַא ןוא

 םוצ רעוו ןוא ןבעל םוצ רעוו טריטרָאס ךָאנ ןבָאה רעדרעמ עשישטייד יד ּוװ ץַאלּפ א

 וצ זלַאפעגוצ ןענייז יורפ ןיימ ןוא ךיא .(סקניל טיוט םוצ ,סטכער ןבעל םוצ) טיוט

 ךָאנ ןענייז רימ, :ןטעב ןעמונעג עדייב ןבָאה רימ ןוא ןייוועג סיורג א טימ ןשטייד יד

 ַא רעדיוו ןפָארטעג עקַאט טָאה'ס ןוא ."ןבעל זדנוא טזָאל ,רעטעברַא עקיאעפ ןוא גנוי

 םוצ ,סטכער טקישעגקעװַא ךעלרעדניק 4 ערעזדנוא ןוא יורפ ןיימ ,רימ טָאה ןעמ -- סנ

 -דוד ךיוא ןוא עטנַאקַאב ךס ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה עפורג רעקיזָאד רעד ןיא .ןבעל

 רימ .םינפ ןיא טייפשעגניירַא רעירפ רימ טָאה רעכלעוו רעד ,(רעלטעשז רעד) לוולעוו

 ..ןגיוא ענייז ןביוהוצפיוא טמעשעג ךיז טָאה רע .טדערעג טינ ןטייווצ םוצ רענייא ןבָאה

 ערעייז טימ לסינ רעגָאװש ןוא להרש רעטסעווש ןיימ ןפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ךיוא

 ןעמ זַא ,תושלח ןיא ןלַאפעג יז זיא ,ןעזרעד רימ טָאה רעטסעווש ןיימ ןעוו .רעדניק

 .טרעטנימעגּפָא םיוק ריא טָאה

 קיטרַאפ ןענייז םיחצור יד זיב ,גָאט ןצנַאג א ןטלַאהעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה אד

 .טעברַא רעכעלרעדרעמ רעייז טימ ןרָאװעג

 ,עביל-היח רעטכָאט ןייז טריפעג טָאה יקסווָאכעשזרָא עבייל ױזַא יוו ןעזעג בָאה'כ

 .טיוט םוצ טקישעגקעװַא ןעמ טָאה םיא ןוא ןבעל םוצ טריטרָאסעגּפָא ןעמ טָאה ריא

 ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז יז טָאה ,רעטָאפ ריא ןופ טדײשעגּפָא ריא טָאה ןעמ ןעוו

 ליפ ךָאנ ."? רימ ןופ ןעגנַאגעגקעװַא וטסיב ּווו עטַאט, :ןעירשעגסיוא ןוא דרע רעד
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 ךיא רעה טציא ךָאנ .גָאט ןכעלקערש םענעי ןיא ןעזעג ךיא בָאה ןכַאז עכעלרעדיוש

 -רָאסעגּפָא יד רַאפ רעבירג יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,טייז רעד ןופ יירעסיש סָאד

 .טיוט םוצ עטריט

 עלענוז ןוא (לעקעמ) רעשיילפ עביל-לחר

 ןיא טריפעגקירוצ ,ןבעל טזָאלעג טָאה ןעמ עכלעוו ,יד ןעמ טָאה טכַאנרַאפ

 ךיא בָאה ,החפשמ רעצנַאג ןיימ טימ טניֹוועג בָאה ךיא ווו זיוה ןיא .ןיירַא ָאטעג

 .ןארכס א ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןמלז רעדורב ןרעגניי ןיימ ןפָארטעג

 -סיוא רע טָאה ,ןפָארטעג טינ םענייק זדנוא ןוא שינעטלעהַאב ןופ סױרַא זיא רע זעוו

 ךָאנ ךיז טעוו רשפא, : טסיירטעג םיא ןבָאה ןשטנעמ .ןייוועג ןכעלקערש ַא ןיא ןכָארבעג

 ןעמוקעגנָא דלַאב ןענייז רימ .ןעשעג עקַאט זיא יוזַא "? רעבירג יד ןופ ןרעקקירוצ רעוו

 .סיורג ןעוועג זיא טייצ רעצרוק ַא ףיוא החמש רעזדנוא ןוא

 ןפורעג ןוא ןעימערק םיריימ-לארשי זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגניירַא זיא דלַאב

 ןפיוא ןרָאוועג ןסָאשרעד ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא עקילַאק יד ןקידרעַאב ןפלעה ןייג
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 ייז ןוא םיגורה יד ןביילקפיונוצ ןפלָאהעג ןוא ןעגנַאגעג ךיילג ןיב ךיא .םלוע-תיב

 ןשטנעמ ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזסיוא לָאז סע ךעלקערש יוו ."לארשי רבק, וצ טכַארבעג

 לייוורעד ךָאנ ,רימ .ןעוועג ױזַא סע זיא ךָאד רעבָא .טבעלעגרעביא טינ סע ןבָאה עכלעוו

 רבק וצ ןעוועג הכוז ןבָאה סָאװ ,עטיוט יד ןעוועג אנקמ ןַאד ןבָאה ,עקידעבעל יד

 ."תוכז, םעד ןבָאה וצ רעכיז ןעוועג טינ ןַאד ןענייז אפוג רימ לייוו ,לארשי

 טַארנדיי םעד ןליופַאב רעדרעמ עשישטייד יד ןבָאה הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ

 ןדיי יד ןיוש טעוו סטכעלש ןייק רעמ זַא ,טרעכיזרַאפ ןוא ןרענעלקרַאפ וצ ָאטעג סָאד

 ןבירטעג רעטייוו ןענייז ןבעל םייב ענעבילברַאפ יד .ןפערט טינ ָאטעג רעלטעשז ןיא

 טימ טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןענייז עלַא .ןטעברַא ערעווש ענעדישרַאפ וצ ןרָאװעג

 ןבָאה ןצרַאה ןיא ףיט רעבָא .ןבעל ןביילב עקַאט ןיוש ייז ןלעוו רשפא ,גנונעפָאה רעד

 ױזַא ךיז טָאה עגַאל ערעכיז טינ יד ןוא ,רעדרעמ יד ןופ תוחטבה יד טביולגעג טינ רימ

 קידנעטש ךיא געלפ ,געט ענעי ןיא יורפ ןיימ טימ ןסעומש עניימ ןיא .ןגיוצעג קירעיורט

 .ןייג טינ רעבירג יד וצ רעמ ןיוש לעוו ךיא זַא ,ןגָאז

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןופ תועידי ןעמוקנָא ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה דלַאב

 ןעמעלַא םיחצור יד ןבָאה לָאמ סָאד ןוא תוטיחש ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז טרָאד זַא

 .ןייר-ןדיי רעטרע יד טכַאמעג ןוא טעגרהעגסיוא

 זיא סע זיב ,ָאטעג רעלטעשז ןיא םישדח עכעלקערש יירד ךָאנ רעבירַא ןענייז ױזַא

 ."םשה שודיק, ףיוא ןייג וצ טייצ רעזדנוא ךיוא ןעמוקעג

 ,ירפ רעייז ןייטשפיוא גָאט ןדעי ךיא געלפ םישדח יירד עטצעל עקיזָאד יד ןיא

 ,רעטָאפ ןיימ ךָאנ שידק ןגָאז ןירַא לוש ןיא ןייג ןַאד ןוא ןענייווסיוא טוג רעירפ ךיז

 ןייז ןוא םייח רעדורב ןיימ ךָאנ ,ָאטעג רעדיל ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רעכלעוו

 רענישטושטש ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,לחר רעטסעווש רעד ךָאנ ןוא עשטנימ יורפ

 .ָאטעג

 "ןייר-ןדוי,, לטעשז .ג

 ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב ,ָאטעג רעלטעשז ןיא גָאט ןטצעל םענופ ןגרָאמירפ םעד ןיא

 ןפָאלעגנָא זיא גנילצולּפ .סַאג ןיא סױרַא ןוא ריט יד טנפעעגפיוא ,ירפ קידנעטש ייוו

 -עגמורַא זיא ָאטעג סָאד, :רימ וצ ןוטעג גָאז ַא ןוא ָאטעג ןופ טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא

 קירוצ ךיילג בָאה ךיא ."ןדיי ןופ קידייל ןרעוו לטעשז טעוו טנייה ,ןשטייד ןופ טלגניר

 רעד ;רעדניק יד ןָא וט ,ףיוא ייטש ,עקביל-לחר, ןעירשעגניירַא ןוא ריט יד טנפעעג

 .ָאטעג ןופ רעיוט םוצ ןפָאלעג ךיא ןיב ןיילַא ןוא ,"טלגנירעגמורַא זיא ָאטעג

 םוצ ןפָאלעג ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה געוו ןפיוא

 "נאפעגנָא ןבָאה םינלזג יד ןוא ןרעיוט יד ןכערב ןעמונעג דלַאב ןבָאה רימ .רעױטיָאטעג

 דלַאב ןענייז ןשטנעמ ליפ .ךעלקערש ןעוועג זיא יירעפוטשעג ןוא למוט סָאד .ןסיש ןעג
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 ןיב ןילַא ךיא .ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ןסירעגכרודַא ךיז ןבָאה עקינייא ,טיוט ןלַאפעג

 טרַאוועגרעביא טרָאד ןוא דלַאו ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זיב רעטעמַאליק 3 ןפָאלעג

 רע ,לטעשז ןיא טסירק ןטנַאקַאב א טקישעג ךיא בָאה סנגרָאמוצ .טכַאנ ַא ןוא גָאט א

 ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ָאטעג ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,העידי ַא ןעגנערב רימ לָאז

 םייב ןוא ,ָאטעג ןיא סיוא ןעמעלַא טעגרה ןעמ זַא ,הרושב עכעלקערש יד טכַארבעג

 -ירַא טעוו ןעמ עכלעוו ,רענעמ עקיאעפ-סטעברַא ,עגנוי 170 רָאנ ןזָאל ןעמ טעוו ןבעל

 .רעגַאל-סטעברַא רעקדורגָאװָאנ ןיא ןריפרעב

 ןייק טינ רעבָא ,קירוצ ןייג ןסָאלשאב ךיא בָאה העידי עקירעיורט יד קידנגירק

 .הביבס רעצילעב שימייה ןיימ ןיא קירוצ רָאנ ,ןרָאלרַאפ ןעמעלַא בָאה ךיא ּוװ ,לטעשז

 רעדלעוו יד ןיא לזמ ןיימ ןווורפ וצ קעװַא ךיא ןיב טמותירַאפ ןוא טנלע ,ןגָאלשרעד

 .לטעטשמייה ןיימ םורַא

 מד ל לא

 (יקציוואס .מ .א ןופ קורד םוצ טעברַאַאב)

 קישטנַארַאב ןסינ ןוא (רעשיילפ) הרש ןופ החפשמ יד
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 ןטיוט סלא טגאלקאב םיא טאה'מ

 דלַאוו ןוא ָאטעג עשיצַאנ טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ דניק ַא

 גנוטער עכעלרעדנווו ןייז -- רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ

 (1961 ,קרָאי-וינ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט,)

 -ָאה עשיטַארקָאטסירַא עטמירַאב יד ןופ םענייא ןיא טעוו געט עטסטנעָאנ יד ןיא

 ענייש ,עסיורג ַא ןעמוקרַאּפ ,קרָאידוינ ןיא ,וינעווע קרַאּפ רעטנַאגעלע רעד ףיוא ,ןלעט
 עקילָאצליפ ענייז ןשיווצ .יעמ דרָאפנעס טסייה סָאװ ,ןַאמ ןקירָאי;24 ַא ןופ הנותח

 א טַארייה רע .יקסוועיַאמ רעדנעס סלַא טנַאקַאב רע זיא טנגעג רעדיל ןופ טיילסדנַאל

 רעדנעס רעכלעוו טימ ,לדימ שידיי ענעריובעג-רענַאקירעמַא עקידווענח עקירַָאי 2

 .עמַאנפיוא רָאיזיינ א ףיוא ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ,טנַאקַאב ךיז טָאה

 -רעד ןרעוו הנותח רעקיטרַאסיורג רעד וצ ןעמוק ןלעוו סָאװ ,םינתוחמ יד ןשיווצ

 ןבָאה סָאװ עכלעזַא טסייה סָאד ,"ןשטנעמ-דלַאװ, :טסעג סעירָאגעטַאק ייווצ טרַאוו

 ךָאנ .רעדלעוו יד ןיא המחלמ-טלעוו רעכעלרעדיוש רעד ןופ ןרָאי יד טבעלעגרעביא

 עתמא -- ןוא ,סָאטעג עקידנענערב יד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ייז זיא'ס יוו םעד

 ."סיקנעי,

 ןעמ .תוחמש עשידיי רענַאקירעמַא עלַא יוו יוזַא הנותח ַא ןייז רעכיז טעוו סָאד

 רעד זיא רַאפרעד רעבָא .האנה ליפ ןבָאה טעוו םלוע רעד ןוא ןעגנערברַאפ ןייפ טעוו

 סָאווטע זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטיובעג-ןייפ ַא ,ןתח רעד ,החמש רעד ןופ דלעה-טפיוה

 ענעדַאלעגנייא יד .ונימב דיחי ַא ,ןגיוא עיולב רָאּפ א טָאה ןוא סקּוװ ןלעטימ ןופ רעכעה

 רעקיזָאד רעד זַא ,ןלַאפנייא טינ רעכיז טעוו ,"עיפַארגָאיב, ןייז טשינ ןענעק סָאװ ,טסעג

 .ךעלביולגמוא טגנילק עכלעוו ,"טייהנעגנַאגרַאפ, ַא ךיז רעטניה טָאה רוחב רעגנוי

 -כרוד טָאה רע סָאװ סָאד רעבָא ,טלַא רָאי 24 יוו רעמ טינ ,טגָאזעג יוו ,זיא רעדנעס

 ןדייל ןוא ןייפ .ליורג םעד ּפָא טלגיפש ןבעל ןייז ןופ רָאי 5 עטשרע יד ןיא זיולב טכַאמעג

 םעד ןופ ןרָאי-םוקמוא עקיטולב יד ןיא עּפָאריײא רעטריּפוקָא רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ

367 
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 -יאנוש יד רעביא טסייג ןשידיי ןופ ןוחצנ םעד ךיוא טריזילָאבמיס רע .גירק-טלעוו ןטייווצ

 .לארשי

 -עגנָא ןענעז סָאװ ,יעמ דרָאפנעס .ןתח םעד ןופ ןרָאיײרעדניק יד ןגעוו ןטייהלצנייא יד

 ןרעטלע ענייז ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ,שינעּפַאלק-ץרַאה ןוא גנונַאּפש ליפ ױזַא טימ טנדָאל

 -עג ייז ןענעז עקירעמַא ןייק ןוא ,גנישָאלּפ ןיא טציא ןעניווו ייז .יקסוועיַאמ הרובד ןוא ףסוי

 יקסוועיַאמ ףסוי .1947 רָאי ןיא ,דנאלשטייד ,ןעכנימ ייב רעגַאל ַא ןופ םיטילפ סלַא ןעמוק

 ןופ ,יורפ ןייז ןוא ,עדיל ייב עצילעב לטעטש ןופ טמַאטש רע ,רעמענרעטנוא-יוב ַא טציא זיא

 זיא עקירעמַא ןיא .עיוויא לטעטש ןיא הנותח רעד רַאפ טבעלעג טָאה ,רעלקומש םייה רעד

 .רָאי 14 טלַא טציא זיא סָאװ ,(ַאשַאמ) רעטכָאט ַא ןרָאװעג ןריובעג ייז ייב

 םָארק ןזייא ןַא עצילעב ןיא סַאגיקרַאמ ןפיוא טַאהעג ןבָאה סָאוו ,סיקסוועיַאמ יד

 .ןליופ ןלַאפַאב זיא דנַאלשטייד-רעלטיה יוו םעד רַאפ ץרוק ,1939 ןיא טַאהעג הנותח ןבָאה

 .רעדנעס ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה'מ ןעמעוו .ןוז א ןריובעג הרובד טָאה רעטעּפש רַאי ַא טימ

 סלַא -- טָאה ,טנייווועג ןבָאה ייז ווו לטעטש סָאד ןעוו ,1940 ןיא ןיוש סע זיא ןעוועג

 -סורסייוו-ברעמ ץנַאג יוו טקנופ ,טרעהעג -- המחלמ רעשיליופ-שטייד רעד ןופ טַאטלוזער

 .דנַאברַאּפ-ןטעיווַאס םוצ ,דנַאל

 דנַאלשטייד ןעוו ,1941 ינוי ןטס22 ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןפָאלעג זיא טייצ יד

 עצרוק ַא טריזיליבָאמ ןעוועג זיא ,עטַאט סרעדנעס ,ףסוי .דנַאלסור-טעיוואס ןלַאפַאב זיא

 סרעלטיה יוו ,םעד רַאפ גָאט ןיא טקנופ טיירפַאב םיא ןבָאה ייז רעבָא ,ןסור יד ייב טייצ

 למערק רעד זַא ,טזייוו ןיילַא סָאד .טעטש עשיטעיווָאס יד ףיוא ןפָאלעגנָא ןענעז ןענַאלּפָארע

 ,ןרעלטיה ,"ןטעדניברַאפ, םעד קידנביילג ,ףירגנָא ןשטייד ַא ףיוא טכירעג טינ ךיז טָאה

 -ַאטסעג יד ןיוש ןבָאה ,ינוי ןטס28 םעד ,רעטעפש געט סקעז טימ .טרָאװ ןפיוא ,ומש-חמי

 .קָאדולָאשז ןוא עדיל ןופ גנוטכיר רעד ןופ קידנעמוקנָא ,לטעטש ןיא ןענופעג ךיז טיילדָאּפ

 130 ךרע ןַא טניווועג ןבָאה ס ּווו ,עצילעב ןיא קרַאמ םעד טנערברַאפ ךיילג ןבָאה ןשטייד יד

 ןטימ קעװַא זיא סטוג-ןוא-בָאה שידיי .ןטסירק לָאצ רעטלּפָאד ַא ןשיווצ תוחפשמ עשידיי

 טגײלעגפיורַא ךָאנ ייז ןבָאה .רעדרעמ עשטייד יד רַאפ גונעג ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד .ךיור

 זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ ךיז ידכ ןוא ,ןדיי עקיטרָאד יד ףיוא לבור 75.000 ןופ עיצובירטנָאק א

 .סעקינבורע 40 ןטלַאהעג ךיז ייב םיחצור יד ןבָאה ,ןפַאש עמוס עקיזָאד יד ןלעוו ןדיי יד

 רעבָא .רעפיצ עשימָאנָארטסַא ןַא ןעוועג סע זיא -- םיפרשנ -- ןדיי רעצילעב רַאפ

 לארשי 'ר ,לטעשז לטעטש ןקידתונכש ןופ דיי רערעטלע ןַא טָאה גָאט ןבלעז םעד טקנופ

 קידנקירדסיוא ,לבור טנזיוט 25 עצילעב ןייק סופ וצ טכַארבעג ,ןסייהעג רע טָאה רעזייל

 סָאד ביוא ,ןדיי רעלטעשז ןופ טלעג ךָאנ ןעגנערב ןוא םייהַא קירוצ ןייג וצ טייקטיירג ןייז

 רימ טָאה ,"שפנ-תריסמ רעכעלנייוועגרעסיוא ןופ טקַא ןַא ןעוועג זיא סאד, .קיטיינ זיא

 .טסרָאיוו 20 ַא ןופ ךלהמ ַא ןיא עצילעב ןייק לטעשז ןופ .(יעמ) יקסוועיַאמ ףסוי טגָאזעג

 ענעבילבעגנבעל יד ןוא ,ןיירנעדוי ןרָאװעג עצילעב זיא רעטעפש םישדח עכעלטע טימ
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 טימ ךיז ןבָאה ןדיי עקיטרַא יד ּוװ ,ָאטעג רעלטעשז ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז ןדיי

 .ליומ ןופ ןסיב ןטצעל ןוא תוריד עגנע ערעייז טימ טלייטעג ייז

 החפשמ רעד .1942 ,רייא שדוח ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא ָאטעג ןיא הטיחש עטשרע יד

 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד קנַאד א ,ןעוועטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא יקסוועיאמ

 -עגוצ ייז רַאפ טָאה ,יירעלָאטס טנעקעג טָאה רעכלעוו ,ףסוי סָאוו ,םעדיוב ןטלּפָאט ַא ףיוא

 טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאוו ,הטיחש רעטייווצ רעד תעב ןעוועג רעבָא זיא שרעדנַא .טיירג

 עטלַא יד ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא'ס ןעוו ,(בָא ןיא געט 23) רעטעפש םישדח יירד רעביא

 .הליהק עשידיי רעלטעשז עטמירַאב ןוא

 קירָאי2ִ רעייז ןוא ןהרובד ,ןפסוי ןבעגעגנייא ךיז טָאה עיצקַא רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד

 ןַא רעטנוא טיירגעגוצ טָאה יקסוועיַאמ סָאװ ,בורג א ןיא ןבעלוצרעביא ,לרעדנעס ,עלענוז

 עקידעבעל ןייק טרָאד ןופ ןלעוו ייז זַא ,ןרָאװעג רָאלק ייז רַאפ זיא'ס רָאנ יוו רעבָא .טירטּפָא

 דניק ןטימ דלַאו ןיא ןפָאלטנַא ;נוטָארסיױא רעד ךָאנ טכַאנ עטשרע יד ייז ןענעז ,סױרַא טינ

 עטסטנעָאנ ערעייז ןופ סרעפרעק עטיוט ךיז רַאפ ןעזעג ייז ןבָאה קידנפיול .טנעה יד ףיוא

 .ָאטעג ןרעביא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,עטסרעייט ןוא

 -רָאּפ סָאד זַא ,טלמוטעצ ױזַא ןעוועג ייז ןענעז ,(עקיירַאנַאק) לכייט ַא וצ קידנעמוקוצ

 ייז ןענעז סנ-יפדלע זיולב .ןרָאװעג ןעקנורטרעד טינ רעיש ןענעז דניק רעייז טימ קלָאפ

 ייז ווו ,שטיפעשטַאז ןיא ,דלַאוו םוצ ךיז קידנגָאלשרעד ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירַא

 ןופ ןפָאלטנַא ךיוא ןענעז סָאװ .ןדיי עשלעטש ערעדנַא ןפָארטעג גָאטרַאפ ןפיוא ןבָאה

 -עגּפָא ןבָאה סָאװ .םישודק יד ןופ ןעיירשעג יד ןופ טביוטרַאפ ןעוועג ןענעז רימ, .רעייפ

 -גָאט;, רַאפ ויוורעטניא ןתעב ,יקסוועיַאמ יורפ טגָאזעג רימ טָאה ,"געוו ןצנַאג םעד טכליה

 .*לַאנרושז-ןגרָאמ
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 יצ ,טפאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא דיי ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא רעטיב ןוא רעווש

 רעגרע ךָאנ רעבָא .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא רעדָא ,דלַאוו ןיא ,ָאטעג ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .טנעה יד ףיוא דניק קירָאי-ייווצ א טימ ןגָארטמורַא טפרַאדעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןעוועג זיא

 סע טבייה ,קיטשרוד רעדָא ,קירעגנוה זיא סע ביוא ,ןצנוק ןייק ןופ טשינ טסייוו דניק א

 -רעד טנעקעג טָאה ךרָאש רעדעי ןעוו ,טייצ א סע זיא ןעוועג ןוא .ןענייוו ןוא ןעיירש וצ ןָא

 .ךעלטשער עשידיי יד וצ ףוס ַא טכַאמעג טלָאװ סָאװ ,עװַאלבָא רעשטייד א וצ ןריפ

 ןבעגעגקעװַא סיקסוועיאמ יד ןבָאה .עצילעב ןיא לטעטש ןיא ךיז ייב קידנעייז ךָאנ

 ענעי טָאה רעטעפש געט ייווצ טימ רעבָא .ַאקצעיבעל ַאיטַאק ,ןיטסירק ַא וצ דניק רעייז

 טינ רעבָא ,ןעמונעג יז טלָאװ ,טגָאזעג יז טָאה ,עלעדיימ ַא ."רחסמ; ןפיוא ןגירקעג הטרח

 טקידלושטנַא ךיז טָאה ןיטסירק יד .דיי ַא זיא רע זַא ,ןענעקרעד ןעק''מ סָאוו ,לגניי ןייק

 ןענעז ייז ןעוו זַא ,זיא תמא .הנכס ץיא ןבעל ריא ןלעטשנייא טינ ליוו יז סָאוו ,םעד טימ

 ,רָאה ּפָאק ןדנָאלב א טַאהעג טָאה סָאװ ,לרעדנעס ןיוש טָאה ,אטעג רעלטעשז ןיא ןעוועג ךָאנ
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 ווו ,דלַאוו ןיא קידנעמוק רעבָא .ןדער ךיוה טינ ןוא זענייוו טינ רָאט רע זַא ,ןענַאטשרַאפ

 -- םיצורית ןייק ןופ טסיוועג טינ רע טָאה ,טלעק ןוא טשרוד ,רעגנוה ןטילעג טָאה רע

 .טנייוועג טָאה דניק עקירָאי-ייווצ סָאד

 ןכערבסיוא סע טגעלפ עלעגניי סָאד רעבָא ,זָארג טימ טזייפשעג םיא טָאה עמַאמ יד

 -עגסיוא ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו ,טשרוד ןייז ןשעל וצ טימַאב ךיז טָאה יז .טולב טימ

 -ַאב .ןפלָאהעג טינ ליפ ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,ןעלטימ ערעדנַא טימ ,רעטיוט ַא יוו ןגיוצ

 ,טרעטייוורעד ייז ןופ ךיז ןבָאה דלַאװ ןיא ןעוועג ייז טימ ןענעז סָאװ ןשטנעמ עטנַאק

 -פיוא יד ןעיצוצ טעוו ,ןעיירשעג ענייז טימ דניק סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו

 קידנעייז .םירסומ עשיליופ ןוא עשיסורסייוו ערעייז רעדָא ,ןשטייד יד ןופ טײקמַאזקרעמ

 זיולב טינ ןטיה טפרַאדעג ךיז ןדיי יד ןבָאה ,דלַאװ ןופ "סענָארכס, יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 ענעפורעג ױזַא יד ,ןקַאילָאּפ ?עסייוו, יד ךיוא .רעּפעלשכָאנ ערעייז ןוא ןשטייד יד ראפ

 -רָאמעג ןבָאה ,טייקיגנעהפַאמוא סנליופ רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,"ַאווָאיַארק .ַאימרַא;

 יד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד וליפַא ןוא ,*סעצווָאסַאלוו, יד ןָאטעג ןבָאה עבלעז סָאד .ןדיי טעד

 .ןדיי יד יבגל םיקידצ ןייז ןופ טייוו ןעוועג לענעז ןדַאירטָא עשיטעיווָאס

 ןפלָאהעג ןוא ןבעל רעייז טלעטשעגנייא ןבָאה סָאװ .ןדיי ןעוועג ןענעז ןגעווטסעד ןופ

 ןשטייד יד ןעוו ,ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ םיא ןגָארטרעביא םייב ,לגניי רעייז טימ סיקסוועיאמ יד

 -יירק לוולעוו ןעמָאנ ןטימ רוחב א ןזיוועגסיורַא טָאה שפנ-תוריסמ אזא .טגָאיעג ןבָאה

 .ד"יה ,שטיווָאנ
 יא

 ןבָאה ,ףמַאק רעטליּפשרַאפ ַא זיא'ס זַא ,טכַארטעג ןבָאה עמַאמדעטַאט יוו ױזַא רעבָא

 ןעמוק לָאז רע זַא ,קָאלָאיסָאװָאנ ףרָאד ןופ ,ַאשַאס ,טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ טעדנעוועג ךיז ייז

 זיב ןטלַאהַאבוצסיוא םיא ידכ ,דניק סָאד ךיז טימ ןעמענטימ ןוא דלַאװ ןיא טכַאנ ןטימ ןיא

 "רַאפ רעייז ,רכש סלַא ןבעגעגרעביא םיא ייז ןבָאה ייברעד .ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד

 .ףרָאד ןקיאייברעד ַא ןיא יוג ןרעדנַא ןַא ייב ןבָארגרַאפ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןגעמ

 טָאה רע וו ,קַאז-האובת ןקידייל ןסיורג ַא טימ דלַאװ ןיא ןעמוקעג ַאשַאס זיא טכָאנייב

 םיא ןוא קירטש ןקיד ַא טימ קַאז םעד ןדנוברַאפ טָאה ַאשַאס .ןרעדנעס טגיילעגניירַא

 .םייה ַא קירוצ ןייג וצ טיירג קידנעייז ןיוש ,לסקַא ןפיוא ןפרָאװרַאפ

 ,"טירש עטשרע יד ןלעטש וצ ןָא טבייה ַאשַאס זַא ,ןעזרעד ןבָאה רימ יוו רעבָא;

 ןבָאה, ,טנייוועגטימ ךיוא טָאה ןַאמ ריא תעב ,עמַאמ יד טלייצרעד עטנייוורַאפ א רימ טָאה

 רעדנעס, : ןעיירש וצ ןביוהעגנָא טָאה ףסוי ןוא ךיז ןופ שיילפ סָאד ןסייר וצ ןביוהעגנָא רימ

 ."ךיז ןופ ןבעגקעווַא טינ טכייל ױזַא םיא ךיא לעוו ,ןעמוקעגנָא רעווש ױזַא רימ זיא

 ךיז טָאה רע .טלמוטעצ ןרָאװעג טסירק רעד זיא רעטרעוו עכלעזַא קידנרעהרעד

 ,ןפָארטש ךימ טעוו טָאג ,תורבע ןייק טינ ליוו ךיא, : טגָאזעג ןוא ןעמלצ וצ ןביוהעגנָא

 ."ןוז רעייא קירוצ ךייא טַאנ ,רעדניק ענעגייא בָאה'כ לייוו
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 ןוא ןגיוא עטצָאלגרַאפ טימ ןגעלעג לרעדנעס זיא .קַאז םעד ןדנובעגפיוא טָאה'מ ןעוו

 ןעמעלַא ייז ךיז טָאה'ס .קנורט א ךָאנ טצכעלעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעּפיל עטרַאדעגסיוא

 ...ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס זַא ןוא ןפַאלק וצ טרעהעגפיוא טָאה עלעצרעה ןייז זַא ,טכַאדעג

 ןופ םינמיס ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא רעדיוו רע טָאה רעטעפש ןטונימ עטלייצעג טימ רעבָא

 .ןבעל

 ןייק טינ דניק רעייז טָאה דלַאװ ןיא זַא ,ןעזעגמורַא ןרעטלע יד ךיז ןבָאה לָאמַא טימ

 לָאז רע זַא .רעיופ םעד ןטעב ןביוהעגנָא רעדיוו ייז ןבָאה ,ןבעל ןביילב וצ טכיזסיוא

 -עג ערעייא, .ןרעה טלָאװעג טינ םעד ןופ ןיוש טָאה ַאשַאס רעבָא .ןעמענטימ ןרעדנעס

 טָאה ,"ןעמענוצ טינ ךייא ןופ דניק רעייא לעוו ךיא ןוא ץרַאה ןיימ ןכָארבעצ ןבָאה ןענייוו

 .טרעפטנעעג ייז רע

 ןופ ןעמענוצסיורַא ןרעדנעס ױזַא יוו ןכוזרַאפ ערעדנַא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז'ס

 לָאז רע ידכ ,"טקיטשעגוצ, םיא טָאה'מ זַא ,לָאמ עכעלטע טריסַאּפ וליפַא טָאה'ס .דלַאװ

 דניק סָאד רעבָא ,"סעקנַאילמעיז , יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,ןעיירש טינ

 -יבול ןיא המחלמ יד ןבעלכרוד לָאז רע זַא ,טרעשַאב ןעוועג זיא םיא .ץנַאג סױרַא זיא

 יד םיא ןבָאה לָאמ ןייא טינ .רענייב עצנַאג טימ ןייגסיורַא ןוא "עשטשופ, רעקסנַאשט

 -סיוא , ךיז טגעלפ רע ןוא גנַאל ןעמענ טינ טגעלפ'ס רעבָא ,"ןטיוט, א ןעזעג ןרעטלע

 ."ןגייווס, רע ףרַאד ,"ןסיס, ןשטייד יד ןעוו זַא ,טסווועג ןיוש טָאה רע ."ןעכושט

 -רַאק ןכוז ףרָאד ַא ןיא קעװַא זיא רעטָאפ סרעדנעס ןעוו ,1944 ןיא ,גָאט ןסיוועג ַא

 ןלַאפעגנָא לָאמַא טימ ןענעז ,רעטומ רעד טימ דלַאװ ןיא ןבילבעג זיא דניק סָאד ןוא לּפָאט

 םענעי ןיא .ןפיול וצ ןביוהעגנָא בָאה "רעבירג; עקימורַא יד ןופ ןדיי יד .ןשטייד יד

 ,יקסדַאשטלָאמ בקעי וצ ןעגנַאגעגוצ ,טייז רעד ייב ןעמַאמ רעד טימ ,לגניי סָאד זיא טנעמָאמ

 ,טימ ךימ טמענ ,לקנַאי רעביל, :ןעירשעגסיוא ןוא ,ָאטנָארָאט ןיא טציא טניווו סָאוו

 אד ןלעוו רימ ,ןיילא ןעמַאמ רעד טימ רעביא טינ ךימ טזָאל ,תונמחר טָאה ,ןבעל ליוו'כ

 .ןטלַאהעג טרָאװ ןייז טָאה רעדנעס ."ןענייוו טינ לעוו'כ זַא ,וצ ךייא גָאז ךיא .ןעמוקמוא

 -אמש טימ טלקיװעגמורַא ןייג טגעלפ סָאװ ,עלעגניי סָאד זַא ,טריסַאּפ ךיוא טָאה'ס

 -רָאג זיא'ס ןוא םענורב ַא ןיא ןלַאפעגניירַא ,דלַאװ ןיא ,גָאט ןקיטסָארפ ַא ןיא זיא ,סעט

 ,ךיז טנָאמרעד עמאמ ןייז .ןקידעבעל ַא ןעיציצסיורַא םיא טעברַא עטכייל ןייק ןעוועג טינ

 .טיוה יד טלײשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ,סעטַאמש יד ןגיוצעגפַארַא ןרעדנעס ןופ טָאה'מ ןעוו זַא

+ 

 בָאה'כ ןעוו ,ןעזעג םיא בָאה'כ ?דרָאפנעס רעדָא רעדנעס סיוא טציא טעז יוו ןוא

 : תולעמ ליפ טָאה ןוא *ץעװַאסַארקא ַא רוחב ַא זיא רע .ןרעטלע ענייז טימ ןפָארטעג ךיז

 םיא ןענעז ךעלדיימ .רָאמוה רַאפ שוח ןטוג ַא טָאה ןוא טנעגילעטניא ,גולק ,לדייא זיא רע

 .רעסעומשטימ ןדעי ןרעבױצַאב ןעק סָאװ ,ןח א טָאה רע ,ןפָאלעגכָאנ קידנעטש
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 -רַאפ םייב טלַאה ןוא שזדעלַאק סניווק ןופ טריאודַארג טָאה רוחב רעקירָאי-24 רעד

 רעטנכייצעגסיוא ןַא רע זיא ןרָאי ענייז עלַא ."לוקס וָאל ןילקורב, רעד ןיא ץעזעג ןקידנע

 -וקנָא ןפרַאד טינ ןוא ןטלַאהסיוא ןיילַא ןענעק ךיז לָאז רע ידכ ,ךיוא טעברַא ןוא טנעדוטס

 ,שידיי טדער ,קידנעטשבלעז זיא רע .םעװקַאב ,בגא ,ןבעל עכלעוו ,ןרעטלע יד וצ ןעמ

 ...עצילעב ןופ ןעמוקעג ןטכענ טשרע טלָאװ רע יוו ױזַא

 ןעוועג ןיוש זיא ,ןרעטלע סרעדנעס טימ ךערפשעג ןיימ טקידנערַאפ בָאה'כ ןעוו

 עגנַאל .טייקליטש עטיוט א טשרעהעג טָאה סַאג רעד ףיוא ,גָאטרַאפ רעגייז א סנייא

 ...לרוג ןופ עינָאריא רעד ןגעוו טכַארטעג ךיא בָאה ןטונימ

 זיולב סָאװ ,גנוריגעריןָאב רעד ןופ ,הפציח רעד ןגעוו טכַארטעג ךיוא בָאה ךיא

 עשטייד יד עיטסענמַא ןַא ןבעג וצ טיירג ןיוש יז זיא ,גירק ןופ ףוס ןכָאנ רָאי קיצנַאװצ

 .קלָאפ ןשידיי ןופ םיחצור

 יקסוועיאמ ףסוי

 טבעלעגרעביא טאה סאוו עילימאפ א

 לטעשז ןיא הטיחש עטייווצ יד

 למוט רעכעלקערש ַא טרעהעג ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד רָאנ יוו ,ירפ ץנַאג

 וצ טעפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה הטיחש יד .ןסיורד ןיא

 .ןפיולטנַא

 ןיא לרעטצנעפ ןטשרעטנוא ןכרוד ןפָאלעגסױרַא ןענייז דניק ןוא יורפ ןיימ ןוא ךיא

 ,רעסַאוו ןעוועג קידנעטש זיא טרָאד .ןָארכס ַא טיירגטגוצ ןעוועג זיא סע ּוװ ןיירַָא ןטרָאג

 ןציז וצ טַאהעג ארומ טָאה ,עקרעדנעס ,סרעזדנוא דניק סָאד לייוו ,טכיל ַא ןוא טיורב

 .רעטצניפ רעד ןיא

 רעייז ןעוועג זיא רעירפ םישדח ייווצ טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,ןָארכס רעד

 ,רעטצעל רעד ןייגניירַא טזומעג בָאה ךיא .ןָאטעב ןופ לריט לעיצעפס ַא טימ ןעגנולעג

 זיא טנעמָאמ םעד ןיא .ןענעקרעד טינרָאג לָאז ןעמ זַא ,לריט סָאד ןכַאמוצוצ יוזַא ידכ

 ןזָאלוצניירַא םיא ןטעבעג ךיז ןוא רענישטשווָאלזַאק רעד למהרבא -- ןכש ַא ןעמוקעגוצ

 ןעמַאזוצ ןיירַא ךיוא רע זיא ,ץַאלּפ גונעג ןעוועג טינ זיא סע סָאװ ,םעד ץָארט .ןָארכס ןיא

 ןופ ךשמב .ןָארכס ןיא ןציז קיאור ןבילבעג ןוא ןסָאלשרַאפ ךיז ןבָאה רימ .זדנוא טימ
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 "רעד ןעמ זַא ,טרעהרעד רימ ןבָאה גנילצולּפ .ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה ןהעש עגנַאל

 .ןָארכס םוצ ךיז טרעטנענ

 -ןײרַא וליפַא טָאה רענייא ןוא טעזָאלק ןטנעָאנ םעד ןיא טקוקעגניירַא ןבָאה םיחצור יד

 ןדנוצעגנָא ןַא .סָאריּפַאּפ ַא ןדנוצעגנָא טָאה רע יװ םעד ךָאנ עלעבעווש ַא ןפרָאװעג

 סע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ .ןָארכס ןיא זדנוא וצ ןלאפעגניירַא עקַאט זיא עלעבעווש

 טנעקעג טינ ךיז טָאה רענייק .ןרעוו טנערברַאפ ָאד ןלעוו רימ ןוא ןענערב ןביוהנָא טעוו

 .ןשטנעמ עקידעבעל סיוא ךיז ןטלַאהַאב טרָאד זַא ןוא ןָארכס א זיא ןטנוא זַא .ןלעטשרָאפ

 רָאנ זיא סע יוו ןוא רעלעק ןרעטצניפ ןיא ןסעזעגסיוא רימ ןענייז גָאט א םעד

 רעלענש סָאװ ןענַאד ןופ רימ ןזומ טכַאנ ייב זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,לקנוט ןרָאוועג

 -ַאבסיוא יד ןכוז טעוו ןעמ : רעגרע ןרעוו רעכיז עגַאל יד טעוו סנגרָאמ וצ לייוו ,ןײגקעװַא

 טָאה למהרבא .טיוט ןיוש ןענייז רעזייה יד ןיא ןדיי עטּפַאכעג עלַא יוו םעד ךָאנ ענעטלַאה

 ןעמ ףרַאד רעירפ זַא טרעפטנעעג בָאה ךיא .ןייג וצ ןענעכער רימ ןיהּוװ טגערפעג

 ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגפיורַא זיא למהרבא .ןעז רימ ןלעוו ןַאד ןוא ָאטעג םעד ןפיולכרוד

 וצ ןעז ךיוא ןוא ןייג וצ טיירג זיא ענייז עילימַאפ יד ביוא ןרעה וצ ידכ ןיירַא בוטש

 רעגַאז ריאמ ,(ריבא) קינדור םהרבא ; יקסוועיַאמ ףסוי ןוא רעזייל רעדירב יד : סקניל ןופ
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 -קירוצ רע זיא ,רעטעפש העש לטרעפ א .ןַארַאפ ךָאנ זיא ,עקניליוו עבַא ,טניירפ ןייז

 .ָאטשינ זיא רענייק ןוא ןפָא זיא ןָארכס רעד זַא ,סעיינ רעד טימ ןעמוקעג

 קעװַא ךיילג ןענייז רימ .רענעלפ ערעדנַא ןכַאמ וצ ידכ ץרוק וצ ןעוועג זיא טייצ יד

 טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ ,טכַאנ עליטש ַא ןעוועג זיא סע .סַאג רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 -ןגָארט .ןטסָאּפ ןפיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא רעכלעוו ,םרַאדנַאשז ןשיחצור םעד ןופ טירט יד

 סרעדיינש ייברַאפ למהרבא ךיוא ןוא יורפ ןיימ ,ךיא ןיב ,טנעה יד ףיוא דניק סָאד קיד

 טרָאד .עקיעראנאק לכייט םוצ ןעמוקעגוצ םולשב ןוא -- סַאג יד ךרוד ןענייז רימ .לעטָאה

 רעטייווצ רעד ףיוא לכייט סָאד ןייגוצרעביא טָאטשנָא ןוא ןרָאװעג טלמוטעצ רימ ןענייז

 ווו .לימ רעד וצ זיב ןעגנַאגרעד ןענייז רימ ןוא סיוא גנעל ןעגנַאגעג רימ ןענייז ,טייז

 ,יוזַא קידנעייג זַא ,טגָאזעג ןוא טקרעמַאב סע טָאה למהרבא .ףיט ןעוועג זיא רעסַאוו סָאד

 ןענייז רימ .םינלזג ןופ טנעה יד ,יא ןלַאפניירַא ןוא טָאטש ןיא קירוצ ןיירַא רימ ןלעוו

 ןטייווצ םעד רענייא קידנטלַאה ,רעסַאװ ןופ שינעפיט רעד ןיא לכייט ןיא ןיירַא רעבירעד

 ןייק ןריפ סָאװ ,סעקליגָאמ יד וצ ןעמוקעגוצ םולשב רימ ןענייז ױזַא .טנעה יד רַאפ

 רע ּוװ ,ענישטווָאלזאק -- טנגעג ןייז וצ ןייג רעסעב טלָאװעג טָאה למהרבא .עצילעב

 -אבסיוא טרָאד םיא טעוו ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא טסירק א ייב ןכַאז טַאהעג טָאה

 בָאה ךיא .םיא טימ ןייג וצ טדערעגוצ זדנוא ךיוא טָאה רע .גירק רעד ךשמב ןטלַאה

 ןפערט וצ ךאנ גנונעפָאה רעד טימ ,עצילעב ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג טלָאװעג רעסעב

 טימ טלייטעג ךיז בָאה ךיא ,לבור 250 טַאהעג ךָאנ בָאה ךיא .עילימַאפ רעד ןופ ןעמעוו

 ןענייז רימ ןוא געוו ןייז ןיא קעװַא זיא רע .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןוא טלעג ןטימ םיא

 .עצילעב ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,געוו רעזדנוא ןיא קעווַא

 ןייטש ןענייז רימ .טירט טרעהרעד רימ ןבָאה ,ףיוה רענישטשווַאקיז וצ קידנעמוקוצ

 רימ רָאנ .ןרָאק ןופ דלעפ ןטנעָאנ םעד ןיא ןפיולוצניירַא טרעלקעג בָאה ךיא .ןבילבעג

 ייז ןטלָאװ שרעדנַא לייוו ,ןשטייד ןייק טינ ןענייז סָאד זַא ,ןייז ןאק'ס זַא ,ןלַאפעגנייא זיא

 -עגכָאנ זדנוא ןענייז סָאװ יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו .זדנוא ףיוא ןסָאשעג

 רעייז ךיז ןבָאה רימ .ָאטעג ןופ ענעפָאלטנַא ,ןדיי רעצילעב ןעזרעד רימ ןבָאה ,ןעגנַאג

 ןוא יורפ רעד טימ שטיװָאנַאמיש עילומ : ןעוועג זענייז ןשטנעמ יד .ייז טימ טיירפרעד

 עכעלטע .לגייפ ןוא עקשַאמ ,לוולעוו : רעדניק סעשטיווָאנירק רעזייל ךיוא יוו רעדניק

 .סרעזדנוא דניק סָאד ןגָארט ןפלָאהעגוצ ייז ןבָאה רעטעמָאליק

 םיא בָאה ךיא .ןעייג רימ ןיהּווו טגערפעג עילומ ךימ טָאה יקלָאישָאװָאנ ףרָאד םייב

 וצ טייג רע ךיוא זא ,טגָאזעג רימ טָאה עילומ .אקשָאק טסירק םוצ ןעייג רימ זַא טגָאזעג

 ןייז טימ עילומ ? ןעמעלַא רַאפ ץַאלּפ גונעג ןבָאה טעוו רע יצ טינ טסייוו רע רעבָא ,םיא

 -עגנָא ןוא זיוה סעקשאק וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ וא רעטייוו קעװַא ןענייז עילימַאפ

 .ךיז וצ טזָאלעגנײרַא טינ זדנוא ןוא ןענעפע טלָאװעג טינ טָאה רע .רעטצנעפ ןיא טּפַאלק
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 סעילומ טימ טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש ןַאד זדנוא טָאה סע

 .עילימַאפ

 יקסוועיאמ עקדָאר

 עטשרע יד .עצילעב וצ רעטנענ ,דלַאוו ןיא ןייג וצ זדנוא ייב ןבילבעג זיא סע

 ערעזדנוא ןיא .רעמיוב עקידנשיור יד רעטנוא ןגיל וצ ךעלקערש ןעוועג זיא טכַאנ

 תונברק עכעלקילגמוא יד ןופ ןעיירשעג ןוא תולוק יד ןגָארטעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןרעיוא

 םוצ תויח יד יוו טפעשלעג ןוא רעזייה יד ןופ ןפרָאװעג ייז טָאה ןעמ תעב ,ָאטעג ןיא

 רענייא טעילוטעג ךיז ןבָאה רימ ןוא סיורג רעייז ןעוועג טכַאנ ייב זיא טלעק יד .טיוט

 ענעקורט יד .ןרעהרעד טינ זדנוא לָאז ןעמ ידכ ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ןדייר .ןטייווצ םוצ

 ןעמ טָאה ךָאד רָאנ .סיורָאפ טירש ַא ןכַאמ טגעלפ זעמ ןעוו ןעשטשערט ןגעלפ ךעלעגייווצ

 ,יזפיולטנַא לאפנָא ןַא תעב ןעק ןעמ ןוא דלַאוו ַא ךָאד זיא סע לייוו ,רערעכיז טליפעג ךיז

 ךרוד .זדנוא ןופ טייוו טינ טירט טרעהעג ןוא טפַאכעגפיוא ךיז רימ ןבָאה ירפ ץנַאג

 םייח טנעקרעד ןבָאה רימ ןוא ןשטנעמ ןייגכרוד ןעזרעד רימ ןבָאה סעטסוק עטכידעג יד

 .ךענעה רעדורב ןוא ןַאמ ןטימ עקדַארפ רעטסעווש ןייז ןוא עקחַאנ -- רעדניק סנבואר

 ךָאנ זיא סע זַא ,טפָאהעג רימ ןבָאה ךָאד רעבָא םעד טימ רעכיז ןעוועג טינ ןענייז רימ

 עכעלטע .ץרַאה ןפיוא רעכעליירפ לסיב ַא ןרָאוועג זיא ןיילַא םעד ןופ .ןבעל ןבילבעג רעצעמע

 ריא עקהרש ןוא יורפ סנבואר םייח ענכיוו : ןעגנַאגעגייברַאפ ןענייז רעטעפש העש
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 ,יד זַא ,ןעוועג רעכיז רימ ןענייז טציא .ייז טימ טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה רימ ,רעטכָאט

 -עגוצ ןענייז רימ .עילימַאפ ןייז ןוא עקחַאנ ןעוועג ןענייז ייברַאפ רעירפ ןענייז סָאװ

 ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,יד ןופ סורג א ןעמונעגּפָא ןבָאה רימ ןוא ייז וצ רעטנענ ןעגנַאג

 ןעוו .ןרָאוועג טעדנווורַאּפ זיא ךענעה ןוז רעייז זַא ,טלייצרעד זדנוא ךיוא ןבָאה ייז .ןבעל

 ענכיוו .סופ ןיא ןיא דנווו רעד לייוו ,ןגָארט םיא זומ ןעמ .ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא זיא רע

 סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז .זדנוא טימ גנַאל ןסעזעג טינ ןענייז ןעקהרש טימ

 .ןענייוו ןביוהנָא ןלָאז סרעזדנוא דניק

 ןגירק טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ ןייג טעוו ןוא קיטשרוד זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה ענכיוו

 ךיז ןעיירד סע ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןייג טינ לָאז יז ,ןטעבעג יז בָאה ךיא .ּפוז לסיב ַא

 זיא ןוא טרעהעג טינ רעבָא טָאה יז .ןּפַאכ ריא טעוו ןעמ ןוא ןטסירק ןוא ןשטייד םורַא

 ןסייהעג טָאה רע .טסירק ַא טימ קירוצ ןעמוקעג יז זיא רעטעפש טונימ 20 ַא ןיא .קעװַא

 ריא טָאה סָאוו, :טגָאזעג ריא וצ בָאה ךיא .ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ טָאה ןוא אנכאמ

 ."ןענעגרהסיוא ןעמעלַא אד זדנוא טעוו ןעמ ןוא ןבעגסיורַא זדנוא ךָאד טעוו רע ? ןָאטעג

 ןוט טינ טעוו רע ןוא רעטנַאקַאב רעטוג ַא סריא זיא רע זַא ,טקיאורַאב זדנוא טָאה ענכיוו

 רע ,םיא ןטעבעג ןוא לבור 150 עטצעל יד ןבעגעגקעװַא םיא בָאה ךיא .סטכעלש ןייק

 .דניק ןפיוא ןבָאה תונמחר ןוא ןָאט טינרָאג זדנוא לָאז

 יירעסיש ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה רעטעפש העש  ַא ןיא ןוא קעװַא זיא טסירק רעד

 טָאה ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה לרעדנעס רעזדנוא .פעק ערעזדנוא רעביא ,דלַאוו ןיא

 רע טגעלפ ,לכליימ סָאד ןכַאמוצ םיא טגעלפ ןעמ רָאנ יוו .ןענייוו קרַאטש ןביוהעגנָא

 ןרַאוועג ךיוא יירעסיש יד זיא ןַאד ןוא טקיטשעגוצ םיא טָאה ןעמ .ןעיירש רעקרַאטש ךָאנ

 קידנפיול ױזַא .דלַאװ ןיא רעפיט ןפיולטנַא וצ רעלענש סָאוו ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .רעליטש

 .ענרעצ-היח רעטסעווש רעייז טימ ,ןיז סעכַאי-ןמלז עקשזייל ןוא לקנַאי ןפָארטעג רימ ןבָאה

 ןייא ןיא ןביילב רָאנ ,ןזָאלרעביא טינ זדנוא ןלָאז ייז זַא ,ןטעבעג קרַאטש ייז בָאה ךיא

 יד ןעוועג עקַאט ןענייז רימ ןוא זדנוא רַאפ םיחילש סטָאג ןעוועג ןענייז ייז .עינַאּפמַאק

 עכעלקערש סָאד ןביוהעגנָא זדנוא ראפ ךיז טָאה ןָא גָאט םעד ןופ .ןעמַאזוצ טייצ עצנַאג

 ןבָאה רָאי ייווצ עּפַאנק .ןעגנערב טעוו ןגרָאמ רעד סָאוו ,לָאמ ןייק קידנסיוו טינ ,ןבעל-דלַאװ

 .ןדיי רעצילעב ענעבילבעג-ןבעל ערעדנַא טימ דלַאװ ןיא טכַאמעגכרוד רימ

 רעטייווצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז רעטכָאט ןוא עמומ יד ןוא דוד רעדורב ןיימ

 ןענייז רעדניק סנויצ-ןב לגייפ ןוא עקשַאב יורפ ןייז טימ המלש רעדורב רעד .הטיחש

 .ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג ןענייז ייז ּווו ,טסירק ַא ייב ןעמוקעגמוא

 יורפ ןייז טימ רעזייל רעדורב ןיימ ךיוא יוו ,רעדנעס זוז ןיימ ןיא יורפ ןיימ ,ךיא

 טבעלעגרעביא טָאה רשא רעדורב רעטסגניי רעד .דלֶאוו ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה עלערעפ

 .קרָאידוינ ןיא ,עקירעמַא ןיא ןבעל עלַא רימ .ןסור יד ייב טַאדלָאס ַא יוו גירק יד



 ביזש .ב .ח

 רענאזיטראפ טימ דלאוו ןיא

 יןייר-ןדוי,, זיא לטעשז

 -עגנָא ךיז טָאה ,ָאטעג ןופ ןדיי עכעלקילגמוא עלַא ןטכינרַאּפ ןופ עיצקַא-ןסַאמ יד
 יירעסיש רעד ןופ ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .ןגרַאמירפ ןפיוא ןביוה
 טפיול ןעמ ,ףיולעג ַא ,הלהב ַא ,סיורג ןרָאװעג זיא קינַאּפ יד .תולוק עשיחצור יד ןוא

 -רעביא ןענייז ןסָאג יד ןוא ןפיוה יד .ןקעטשרַאפ וצ ךיז וו ָאטינ זיא סע קירוצ ןוא ןיהַא

 ןפוטש עלַא .ענעּפָאלשרַאפ ,עטלמוטעצ עלַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןופ טלופ

 ןכיוה םוצ רעדָא רעױט-ָאטעג םוצ רעטנענ ,רעמינּפ עכיילב טימ ,ענעקַארשעצ ךיז

 .הטיחש רעד ןופ ןפיולטנַא וצ געוו ַא טכוז ןעמ ,טָארד ןקיכעטש

 טָאה סָאװ ,ךַאו רעטכידעג רעד ןופ פעצ םעד ןסיירכרוד ךיז ןווורפ ערעדנַא

 עטנעָאנ ןופ ןרָאק יד ןיא רעדָא דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןוא ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא

 רעבָא ,ןפָאלעגכרוד פעצ םעד ןענעז ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,עכעלטנגוי עפורג ַא .רעדלעפ

 ןלַאפעג ןענייז סע ןוא עקידנפיולטנַא יד ףיוא יירעסיש עסיורג ַא ןרָאװעג זיא סע

 .ָאטעג רעלעטעשז םעד ןופ סנבעל עגנוי רעקילדנעצ

 ןופ ןסָאשעג רָאנ ןבָאה ייז ,ָאטעג ןיא ןיירַא טינ םיחצור יד ןענייז רעגייז ַא 9 זיב

 יז ןבָאה ,ןייגוצניירַא לעפאב םעד ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןעוו .םיוצ טייז רערעדנַא רעד

 עשידיי יד ןיא תויח עדליוו יוו ןסירעגניירַא ךיז ןוא ןעמיוצ עכיוה יד ןכָארבעצ

 טריטרָאסעגּפָא ייז ןבָאה טרָאד ,קרַאמ ןפיוא ןעמעלַא ןבירטעג ןבָאה רעדרעמ יד .רעזייה

 קעדורגָאװָאנ ןייק רעטעפש טקישעגּפָא טָאה'מ עכלעוו ,ןעיורפ 18 ייז ןשיווצ טיילכַאפ 0

 ןוא קסנעלָאמס ןייק טעברַא ףיוא טקישעג ןעמ טָאה ןַאמ 100 ַא ךָאנ .רעגַאל-סטעברַא ןיא

 עקירעביא עלַא יד .רעגנוה ןופ ןברָאטשעגסױא עלַא טעמכ ןענייז ייז וו ,קסבעטיוו

 -נפורג ייז טָאה ןעמ ּוו ,םלוע-תיב רעלטעשז םוצ סענָאלָאק ןיא טריפעג ןעמ טָאה ןדיי

 יד ןוא הטיחש רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד ןעוועג זיא סָאד .ןסָאשעצ ןעמעלַא זייוו

 ,ָאניק ןיא ייז ןעגנערב ,סענילַאמ יד ןופ ןשטנעמ ןּפַאכ ןעמ טגעלפ געט עקידרעטעּפש

 רעדרעמ יד ןבָאה געט 7 ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןסישעצ טרָאד ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןריפּפָא
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 יירד ןוא ןיטסיטנעד עשידיי קיא רָאנ ייז ןבָאה ןזָאלעג ,"ןייר-ןדוי, לטעשז טכַאמעג

 .רעדעל ןטעברַאסיוא ןופ ןטסילַאיצעּפס

 ענילַאמ ןייא ןיא תושפנ 0

 זיוה ןופ רעניוווניא יד ןענייז ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה הטיחש יד תעב

 טגרָאזרַאפ רעירפ ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,רעלעק ןטיירגעגוצ םעד ןיא ןעגנַאגעגרעטנורַא

 ןבענ ,ףיה ןופ ןעוועג זיא ענילַאמ רעד ןיא גנַאגניירַא רעד .הטיחש א ןופ לַאפ ןפיוא

 טָאה סָאװ ,ָאטעג ןיא סנגעמרַאפ עקיצנייא סָאד ,עלעגיצ סייוו ןיילק א רַאפ לכעלעטש א

 -עג טיובעגנייא זיא רעלעק םענופ טייז ןיא .ךעלרעדניק עניילק יד רַאפ הקיני ןבעגעג

 טעוו ןעמ תעב ןעמעטָא םוצ טפול לסיב ַא ןייגניירַא ןענָאק לָאז'ס ידכ ,רער ַא ןרָאװ

 לָאז ןעמ זַא ,בוטש יד ץוחמ ןעוועג זיא רעלעק ןופ גנַאגניירַא רעד .ןציז טרָאד ןפרַאד

 -דניצ א ןעוו ,לאפ ןיא רעדָא ,גנַאגניירא םעד ןקעדטנַא טעוו ןעמ ןעוו ,ןפיולטנַא ןענָאק

 .זיוה סָאד ןדניצנָא טעוו עבמָאב

 ץַאלּפ רעבָא ,תושפנ 40 ךרע ןַא טפוטשעגניירַא ךיז ןבָאה רעלעק םעד טָא ןיא

 יד ןוא ,טכידעג -- טפול יד ,סיורג ןעוועג זיא טפַאשגנע יד .25 רַאפ ןעוועג ךָאנ זיא

 טקיטשרעד ךיילג זיא עלעדיימ ןייא .ןעיירש ןוא ןענייוו וצ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה ךעלרעדניק

 ךיוא ןבָאה עכלעוו ,עריא ןרעטלע יד .ןעמעטָא םוצ טפול ןייק קידנבָאה טינ ,ןרָאװעג

 יד .םעדיוב ןפיוא טקעטשרַאפ ךיז ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ,ןטלַאהסיוא טנָאקעג טינ

 וצ ןבעגעגרעביא ,טקרעמַאב ייז ןבָאה רעזייה יד ןיא טביורעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק

 רעלעק ןיא טרעהעג ןבָאה רימ .ןסָאשעצ טרָא ןפיוא ייז טָאה ןעמ ןוא יײצילָאּפ רעד

 םעדיוב ןופ דלַאװעג טימ ןפרָאװעגּפָארַא ןוא ןגָאלשעג ייז טָאה ןעמ תעב ןענייוועג יד

 טריבורפ ןוא ענילַאמ רעד ןיא ןענייוועג יד טרעהעג ןבָאה רעדרעמ יד .דרע רעד ףיוא

 .גנַאגניירַא םעד ןעניפעג

 ןוטסיוא טזומעג ךיז ןבָאה עלַא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא קינייוועניא ץיה יד

 רעד ןופ טייקטכידעג רעד ןיא ןענערב טלָאװעג טינ טָאה עלעבעווש ןייק .טעקַאנ

 רעסַאװ ןּפָארט ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא תושלח ןיא ןלַאפ ןגעלפ ןעיורפ יד .טפול

 טרעהעג טינ טָאה ןוא ביוט ןרָאװעג זיא רעניימ רעטָאפ רעד .ןרעטנימ וצ סָאװ טימ

 ךיז טכיזסיוא ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ ןוא געט עכעלטע ייברַאפ ןענייז ױזַא .טרָאװ ןייק

 ןגעלפ ךיא ןוא רעדורב רעד .רעלעק ןרעטצניפ ןיא ָאד ,ןבעל ןביילב רעדָא ,ןעוועטַאר וצ

 עטרעטשעצ יד ןופ רעסַאוו ןוא ןסע םוצ סעפע ןעגנערב ןוא ןייגסיורַא טכַאנ עדעי

 .רעזייה עקידתונכש

 ןעגנערב ןעגנַאגעגסױרַא רעדורב ןוא רעטָאפ ןטימ ךיא ןיב גָאטרַאפ א םענייא ןיא

 ןיא ןיירַא זיא רעדורב רעד .טכעלש רעייז טליפעג ךיז טָאה רעטומ יד לייוו ,רעסַאוו

 -תונכש ןיא קעװַא ןיב ךיא ןוא ,שינעפרעדַאב ןייז ףיוא -- רעטָאפ רעד ,בוטש
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 בָאה ,ענילַאמ רעד ןיא קירוצ קידנעייג ןוא רעסַאוו ןענופעג ךיא בָאה טרָאד .זיוה ןקיד

 ןשיסורסייוו א טימ טדערעג ןוא רעיוט ןיא ןענאטשעג זיא רעטָאפ רעד יוו ןעזרעד ךיא

 ןייג ןסייהעג ןוא ןטנעמוקָאד ףיוא טגערפעג םיא ייב טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .טנַאיצילָאּפ

 טלייצרעד ,םיא ייב ןטעב ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטָאפ רעד .ָאניק ןופ ןינב םוצ םיא טימ

 רעד .לוויטש רֶאּפ א םיא ןעגנערב טגָאזעגוצ ןוא קירבַאפ ןיא טעברַא רע זַא ,םיא

 טכַארבעג ןוא קעװַא ףכית זיא רעכלעוו ,םעניימ ןטַאט םעד טזָאלעגּפָא טָאה רעדרעמ

 ןעוועג ןיוש זיא סע .קעװַא זיא ןוא ןעמונעגוצ ייז טָאה רעדרעמ רעד .לוויטש עניימ

 ןוא לוויטש יד טימ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ רעד ןעוו ,ןסיורד ןיא גָאט

 ןענייז ייז ,לוויטש ענייד םענ ייג) "עלַאמ אז ינָא ,יטוב עיִאווט שזעוו שזדיא, :ןפורעג

 .(ןיילק וצ

 ןוא ענילַאמ רעד ןיא ןעגנַאגעגניירַא ףכית רע זיא ,טרעהעגוצ סע טָאה רעדורב ןיימ

 םעד טכוזעג ןוא טייל-.ס .ס עפורג ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעפש .טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה רימ

 ַא טלעטשעגקעווַא ייז ןבָאה ,ןעניפעג וצ ןעגנולעג טינ זיא ייז .רעלעק ןופ גנַאגניירַא

 -מורַא ןעמעלַא זדנוא טָאה סע .ןעניפעג זדנוא ןוא רעלעק םעד ןטיה וצ ךַאוו עלעיצעפס

 ןיא ןייגוצקעווַא ןסָאלשַאב ןוא ןעוועג-בשיימ ךיז ןבָאה רימ .ארומ עסיורג א טּפַאכעג

 (ןעימערק הכלמ) לבייוו רעצילעב א סױרַא זיא לייוורעד .טכַאנ רעקידנעמוק רעד

 טפיוקעגסיוא ךיז טָאה יז .ןטלַאהרַאפ יז טָאה ךַאוו יד .דניק ריא רַאּפ ןסע סעפע ןעגנערב

 .רעלעק ןיא ןיירַא קירוצ זיא ןוא ,לרעגייז ןדלָאג ַא רַאפ

 ,ןייז טינ לָאז סע יוו ,ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניי 5 ןעוועג ןענייז רעלעק ןיא

 ,ליטש ןייז טעוו סע ןעוו ,לַאפ ןיא זַא ,טדערעגּפָא טָאה ןעמ .ןייגסיורַא טכַאנ יד ייז ןזומ

 -נעמַאזוצ ךיז ןוא ןײגסױרַא עלַא ןפרַאד טלָאמעד ןוא;ָאטינ זיא טסָאּפ רעד זַא ,סע טסייה

 רעבלַאה זיב טרַאוועגוצ טָאה ןעמ .לטעטש ןרעסיוא ץַאלּפ ןטדערעגּפָא ןַא ןיא ןפערט

 ,סעילימַאפ ערעייז טימ טנגעזעג קיצרַאה ךיז עכעלטנגוי ףניפ עלַא ןבָאה ןַאד ןוא טכַאנ

 זַא ,טגָאזעג טלָאװ ץרַאה סָאד יוו ױזַא ,טנייוועג ןוא טשוקעג ,ןעמונעגמורַא קרַאטש ךיז

 .לָאמ ןטצעל םוצ ךיז ןעמ טעז סָאד

 דלַאוו ןיא ןפיולטנא עכעלטנגוי 5

 זענייז ,רעגייא 12 ךָאנ ,11.842 םעד קיטסניד ףיוא קיטנָאמ ןופ טכאנ רעד ןיא

 יד .טפול רעקידרעמוז רעשירפ טימ טמעטָאעגּפָא ןוא ףיוה ןופ סױרַא עכעלטנגוי 5 יד

 רעטעלב יד ןופ ךרָאש רעדעי טרעהעג ךיז טָאה סע ,עליטש ַא רעייז ןעוועג זיא טכַאנ

 סַאג יד ןפָאלעגכרוד לענש ייז ןענייז ,ןטרַאװ ןטונימ עקינייא ךָאנ .רעמייב יד ףיוא

 .ןפיול ןופ טמעטָאעגּפָא ןוא טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ּווו ןטרָאג ַא וצ ןעמוקעגוצ ןוא

 טכַאנ רעד ןופ טייקלקנוט רערעטצניפ רעד ןיא קעװַא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ייז

 ןטייווצ ןכָאנ רענייא ןענייז ייז .טָארד ןקיכעטש םוצ לענש ןפָאלעגוצ ןענייז ייז זיב
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 עטקיטולברַאפ עלעג יד ןסירעגּפָארַא ,ָאטעג ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעגנַאגעגכרוד

 ךיז ייז ןבָאה גנַאג ןטונימ 10 ךָאנ .טרָא םעד ןופ ןייגקעווַא ןעמונעג לענש ןוא סעטַאל

 ןבילבעג ןוא ןרָאק ןופ דלעפ א ןיא ןיירַא ןענייז ,טָאטש רעד רעסיוא ןענופעג ןיוש

 ,קידלודעגמוא קרַאטש ,ןטרַאװ העש עכעלטע ךָאנ .ץַאלּפ ןטדערעגּפָא םעד ףיוא ןטראוו

 םעד טרָאד ןסעזעגרעביא ןוא לדלעוו ןטנעָאנ ןיא קעװַא ןענייז ייז .ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה

 ,ןטעבעג קרַאטש םיא ןבָאה ייז .רעיופ ןטנַאקַאב ַא וצ קעווא ייז ןענייז טכַאנרַאפ .גָאט

 .ךיז טרעה סָאװ ןעז לטעטש ןיא ןייג לָאז רע זַא

 ,לדלעוו ןבלעז םעד ןיא ןציז ןבילבעג רעדיוו ייז ןענייז גָאט ןקידנגרָאמ םעד

 יירעסיש א טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולפ .לטעטש ןופ רעטעמַאליק ריפ א רעפעגמוא

 -יולטנא ףיוא עװאלבָא ןַא רָאפ טמוק סע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז ןוא רעוועג-ןישַאמ ןופ

 -רעביא טָאה ןוא לטעטש ןופ ןעמוקעג רעיופ רעד זיא טכַאנַארפ .ָאטעג ןופ ןדיי עקידנפ

 יז טָאה ןעמ ,רעלעק ןיא ןפָארטעג טינ רע טָאה תוחפשמ יד ןופ םענייק זַא ,ןבעגעג

 ןריפקעװַא ייז טעוו ןעמ ןענַאוו ןופ אניק ןופ ןינב ןיא טריפעגקעווַא ,טּפַאכעג ןעמעלַא

 ,טָאטש ןיא קירוצ ןייג טרעלקעג ןבָאה עכעלטנגוי 5 יד .הטיחש רעד ןופ ץַאלּפ םוצ

 ,טגָאזעג טָאה טסירק רעד רעבָא .תוחפשמ יד ןעוועטַאר וצ ןבעגנייא ךיז טעוו רשפא

 טעמכ זיא רע .טנווָא ןגרָאמ זיב ןטלַאה ךָאנ ייז טעוו'מ יצ ,יונעג טינ טסייוו רע זַא

 קעװַא רעדיוו רע זיא סנגרָאמוצ .טיוט םוצ ןריפקעווַא ייז ןעמ טעוו ירפ ןגרָאמ זַא ,רעכיז

 ןעמ זַא ,ןרָאװעג ריווועג ןוא םיא וצ ןעמוקעג רעדיוו ייז ןענייז טכַאנרַאפ ןוא לטעטש ןיא

 רעכעלטנגוי רעצילעב רעקיצנייאנואנייא רעד .טיוט םוצ טריפעגקעווַא גָאט םעד ייז טָאה

 רעטעפש טָאה ,טעװעטַארעג ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,עפורג רעד ןופ ,(יקסווַאזָאל עווייפ)

 סָאד זיולב ןזָאלּפָא לָאז ןעמ ,םינלזג יד ייב ןטעבעג ךיז טָאה רעטומ ןיימ זַא ,טלייצרעד

 .ןפלָאהעג טינרָאג טָאה'ס רעבָא .טיוט םוצ יז ןריפ טינ ןוא לרעטסעווש עטסנעלק

 טכַאניײב .דלַאוו רעשטישזדול ןיא ןעמוקעגנָא עכעלטנגוי 5 יד ןענייז 17.8.42 םעד

 ןגירק םירעיופ יד ייב ףרָאד ןיא ןוא לּפָאטרַאק ןביילקנָא דלעפ ןיא ןײגסױרַא ייז ןגעלפ

 דלַאװ ןופ טייוו טינ ןוא ףרָאד ןיא טכַאנייב סױרַא ייז ןענייז לֶאמנייא .טיורב לקיטש א

 םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי רעלטעשז ןופ עפורג א טקרעמַאב

 ןוא טעוועטַארעג ךיז טָאה'ס רעוו ןוא ךיז טרעה'ס סָאוו טלייצרעד ןבָאה ןדיי יד .ףרָאד

 בייל-םייח זַא ,טלייצרעד ךיוא ןבָאה ייז .טייוו טינ ,דלַאװ ןבלעז םעד ןיא ךיוא טציז

 יו םעדכָאנ ,יצוואלישעימ ףרָאד ןופ קירב ןבענ ןרָאװעג טעגרהרעד זיא יקסווַאקשטאב

 דאב טָאה רע ּווו טרָא סָאד ןזיווַאב ייז ןוא עצילעב ןיא םיחצור יד טימ ןרָאפעג זיא רע

 .ןבעל סָאד ןעקנעש רַאפרעד טגָאזעגוצ םיא ןבָאה ייז סָאוו םעד ץָארט ,רעדעל ןטלַאה

 רעדלעוו יד ןיא ןייג ןוא דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ טרידיצעד ןבָאה עכעלטנגוי 5 יד

 טוג רעייז ךיז טָאה רענייא .םירעיופ עטנַאקַאב טַאהעג ייז ןבָאה טרָאד ,עצילעב םורַא

 ייז ןגעלפ גָאטײב .טעשזדנָאלבעג טינ ייז ןבָאה רַאפרעד ןוא ןרעטש יד טיול טריטנעירָא
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 זיב ןעגנַאגרעד ייז ןענייז טכענ ייוצ ךשמב .ןייג -- טכענ יד ןיא ןוא דלַאוו ןיא ןעור

 ףיוא .טיוט ןרַאפ ארומ ןופ ענעקָארשרעד ןוא עטרעטַאמעגסיוא ,דלַאוו רעשטיּפעשטַאז

 קרַאטש טָאה רעגנוה רעד .ילָארַאק ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז טכַאנ רעטירד רעד

 ןגרָאמירפ ןפיוא .ןסע םוצ ןסנירג ןסיירנָא רענטרעג יד רעביא קעװַא ייז ןענייז ,טקירדעג

 -רעביא ןוא שטיפעשטַאז ףרָאד ןופ טייוו טינ ,דלַאוו ןסיורג ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז

 ןסָאלשַאב ייז ןבָאה רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו .דלַאוו םעד ןיא גָאט םעד ןסעזעג

 סעפע םיא ייב ןטעב ןוא יקאשרַאק ףרָאד ןיא רעיופ ןטנַאקַאב ַא וצ טכַאנייב ןייג וצ

 זַא ,טגָאזעגנָא ןוא טיורב לקיטש ַא ןגָארטעגסױרַא רע טָאה םיא וצ קידנעמוק .ןסע םוצ

 .ןדער וצ ייז טימ טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,ןפיולטנַא רעלענש סָאװ ןלָאז ייז

 -עגנָא ןוא טקרעמַאב גנילצולפ ייז ןעמ טָאה ,שטיפעשטַאז ףרָאד עדנע ןופ טייוו טינ

 קערש סיורג ןופ .(טייג רעוו ,ייטש) *!"טָאידיא ָאטק ,יִאטס, :שיסור ןיא ןעיירש ןביוה

 ,ןטסיצילָאּפ עשיסורסייוו רעכיז ןענייז סע זַא ,קידנטכַארט ,ןייטש ןבילבעג עלַא ייז ןענייז

 וצ ןייגוצ לָאז ךייא ןופ רענייא, .ָאטעג ןופ ןדיי עקידנפיולטנַא ףיוא ןעוועטַאשט סָאװ

 רעייז טלעפַאב טָאה ,"ךיז ןגעװַאב טינ ,ןייטש ןביילב ןלָאז עקירעביא יד ןוא ודנוא

 עּפורג ַא ןעזרעד ןוא ייז וצ קעװַא זיא עכעלטנגוי 5 יד ןופ רעטסטלע רעד .רידנַאמָאק

 עשיסורסייוו יד יו ױזַא טינ ןָאטעגנָא רעבָא ,טנעה יד ןיא ןסקיב טימ עלַא ,(ןַאמ 18 ןופ)

 רעד טָאה ןַאד ןוא ןענייז עכעלטנגוי 5 יד רעוו ,טלייצרעד ייז טָאה רע .ןטסיצילָאּפ

 עשיסור ןענייז רימ ,ךיז טצעז ןוא רעטנענ רעהַא עלַא טמוק, : ןפורעגסיוא רידנַאמָאק

 ."ארומ ןייק טינ טָאה ןוא רענַאזיטרַאּפ

 קידעבעל טיוט ןופ שממ ,ןבײרשַאב םוצ טינרָאג ,סיורג רעייז ןעוועג זיא דיירפ יד

 -עגפיוא ,יקלָאיסָאװָאנ ףרָאד ןטנעָאנ ןיא טכַאנ עבלעז יד קעװַא ןענייז ןדיי יז .ןרָאװעג

 ,רעייפ סיורג ַא טגיילעגפיוא קירוצ קידנעמוק ןוא ךלימ ,רעטופ ,טיורב ,רעייא ןבילק

 .ןגָארקעג ביל רעייז ןדיי עכעלטע יד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .טלגערפעג ןוא טכָאקעג

 ."ןֶא ךיז טקיטעז ,ךעלרעדניק ,טסע, :ןגָאז קידנעטש טגעלפ רידנַאמָאק רעד

 ףיוא קעװַא ןוא טלײטעגּפָא רענַאזיטרַאּפ 11 ןופ עפורג ַא ךיז טָאה ,געט 5 ךָאנ

 רעד רעבָא ,ןעמענטימ ייז לָאז ןעמ ,ןטעבעג קרַאטש ןבָאה ןדיי יד .טנָארפ םוצ חרזמ

 טימ ָאד לייוורעד טביילב ,ןעמענטימ טינ ךייא ןענָאק רימ; :טגָאזעג טָאה רידנַאמָאק

 ןופ סעציילפ יד רעטניה לייוו ןוא גונעג טַאהעג ןעמ טָאה ןסע ."עפורג רעטייווצ רעד

 געט רָאּפ ַא .ייז טימ ןבילברַאפ ןדיי יד ןענייז ,ןזעוועג רעכיז ןעמ זיא רענַאזיטרַאּפ יד

 ןפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא קעװַא ןַאמ 7 יד ןופ עפורג עטייווצ יד ךיוא זיא רעטעּפש

 רעטנענ ןייג וצ עפורג רעד ןטַארעג ןבָאה ייז .ןעמענוצטימ ייז ןדיי יד ןופ שינעטעב ןייק

 ייז ןבָאה ייז .רענַאזיטרַאּפ ליפ ןפערט ןעק ןעמ ּוװ ,עשטשופ רענַאשטיפיל רעד וצ

 ןבָאה ייז ...ןסע ןבעג ןוא טיוט ןופ ןצישַאב ייז טעוו סָאװ ,ץלָאה ןופ סקיב א ןכַאמ ןסייהעג

 .קעװַא ןענייז ןוא ןסע ןופ ךעלטשער יד טזָאלעג ,ךעלפעה רעייז טנגעזעג ךיז
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 רעטַאפ רעייז ןכוז עכעלטנגוי ייווצ

 ןיא טזָאלעג ךיז עפורג רעד ןופ עכעלטנגוי 5 יד ןופ ייווצ ןבָאה טכַאנ עבלעז יד

 םירעיופ וצ ןייגניירַא ייז ןגעלפ ,געוו ןפיוא .עשטשופ רענַאשטיפיל רעד ןופ גנוטכיר רעד

 סָאד ןצעזרָאפ ןוא געוו םעד ןגערפ ,גרַאוונסע ןעמענ ,רעוועג ענרעצליה סָאד ןלעטשנַא

 ןיוש ןענייז ןטרָאד .עשטשופ ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז טכענ עכעלטע ךָאנ .סרעייז ןייג

 .טנווייל ןופ רעדָא ךכס ןופ ךעלדייב ןיא טניווועג ,סעילימַאפ עשידיי עכעלטע ןזעוועג

 -אזיטרַאּפ עשידיי זיולב ןופ דַאירטָא-ספמַאק ַא ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה סע

 טָאה דַאירטָא רעד .לטעשז ןופ יקסנילּפַאק לשריה ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,רענ

 "וצנָא טרידיצעד ןבָאה עפורג רעד ןופ עכעלטנגוי 2 יד .ןַאמ 150 ךרעב טלייצעג ןַאד ןיוש

 -רעייט ןוא עטסטנעָאנ ערעייז רַאפ המקנ ןעמענ ,דַאירטָא ןופ זעייר יד ןיא ךיז ןסילש

 .עטס

 זיא ייוצ יד ןופ רענייא ?ןסקיב ןעמ טמענ ּוװ :ןענַאטשעג רעבָא זיא עגַארפ יד

 רעטעפש .רעוועג טרָאד ןפיוק ,רעגַאל רענישטערעד ןופ ןדיי יד וצ רבח א טימ קעווַא

 ןדיי ןגעוו סעיינ ןרעה ןדיי רעלטעשז עטנַאקַאב וצ קעװַא עכעלטנגוי עדייב ןענייז

 טָאה ןעמ .ָאטעג רעצערָאװד ןיא ךיז ןעניפעג ןוא לטעשז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו

 רעצילעב יד ןופ ךעלדיימ רעצילעב ייווצ דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענייז סע זַא ,טלייצרעד ןַאד

 רעציפעשטַאז ןיא ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי רעצילעב .ןרעגַאל-עילימַאפ

 ןיא ייז וצ קעװַא עכעלטנגוי 2 יד ןענייז םעד בילוצ .עצילעב ןופ טייוו טינ רעדלעוו

 יז טָאה'מ ןכלעוו ןגעוו ,רעטָאפ רעייז ןופ סורג ןקידעבעל ַא ןעמונעגּפָא ןוא דַאירטָא

 .יראדנַאב ףרָאד ןופ טייוו טינ ,דלַאוו ןיא ןיילַא ךיז טניפעג ןוא טבעל רע זַא ,טלייצרעד

 עטנַאקַאב ייב ןיילַא רע זיא טציא רָאנ ,החפשמ רעד טימ טרָאד ןעוועג רע זיא רעירפ

 .ןטסירק

 דלַאװ רעציפעשטַאז ןיא קעװַא טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ךָאנ ןענייז עכעלטנגוי 2 יד

 יז טימ .ןדיי רעצילעב טימ ןעז וצ ךיז ךיוא יו ,רעטָאפ רעייז ןגעוו ןסיוורעד ךיז

 ןעגנַאגעג ייז ןענייז טכענ ייווצ ,םירוחב רעלטעשז עטנפָאוואב ייווצ ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז

 רעכלעוו ,לעװַאש רעיופ ןופ בוטש יד -- דלַאוו ןיא בוטש ַא וצ ןעמוקעג ןענייז ייז זיב

 יד ןופ טנעָאנ רעייז ןעוועג זיא בוטש ןייז) ןדיי יד ןופ רעלדניברַאפ רעד ןעוועג זיא

 קרַאטש ךיז טָאה רע שטָאכ ,רעיופ רעד .(סעפורג-עילימַאפ רעצילעב ןופ ךעלדייב

 .ןדיי יד ןגעוו ןלייצרעד טלָאװעג טינ ןפוא םושב רעבָא טָאה ,רעוועג ןרַאפ ןקָארשרעד

 ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,סגָאטרַאפ .טינ ךַאז ןייק ןופ טסייוו רע זַא ,טהנעטעג טָאה רע

 ףיוא ןרעפטנע וצ טגאזטנַא ךיז טָאה רעיופ רעד ךיוא רעבָא ,דלַאוו ןיא בוטש א ךָאנ ףיוא

 ַא טקרעמַאב ייז ןבָאה ,ןייגפיוא ןביוהעגנָא טָאה ןוז יד ןעוו ,זיולב .ןדיי ןגעוו ןגַארפ יד

 זיב ןפָארטעג ןוא קעװַא ייז ןענייז ךיור םעד טיול .ךעלדייב עטנעָאנ ןופ ןמיס ַא -- ךיור
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 טָאה רע .יקסווָאזָאל ףסוי טקרעמַאב ייז ןבָאה ךעלדייב יד ןופ טייוו טינ .ךעלדייב יד וצ

 עצילעב ןופ הטילפה תיראש יד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה'ס ּוװ רעייפ םוצ טכַארבעג ייז

 -םייח טימ טייצ ערעגנעל ַא ןענופעג ךיז טָאה רע זַא ,רעטָאפ רעייז ןגעוו טלייצרעד ייז ןוא

 טרָאד טבעל ןוא יראדנַאב ןופ טייוו טינ קעװַא רע זיא רעטעפש ןוא החפשמ סנבואר

 םוצ ייז טריפעגסיורַא ןוא געוו םעד -- ןיהַא ןזיוועגנָא טָאה סנמלז-לצרה .ןיילַא רענייא

 ןרעדנַאוו געט רָאּפ ַא ךָאנ .יצווָאלישעימ ףרָאד םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,טקַארט-טפיוה

 רעטשרע רעד ןיא ןיירַא ,יצוװָאלישעימ ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז רעדלעוו יד רעביא

 -לַאמ לכייט ןרעביא טריפעגרעבירַא ייז טָאה רעכלעוו ,רעיופ ןטנַאקַאב א ןופ בוטש

 -נַאב וצ גנוטכיר רעד ןיא טריפעג טָאה סָאװ ,טקַארט ןטימ קַעווא ןענייז ייז .עקצַאשט

 ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,טנווָא ןיא ןוא דלַאװ ןיא ןציז ןבילבעג ייז ןענייז גָאט םעד .ירַאד

 רעד זַא ,טלייצרעד ייז טָאה רע .רעיופ ןטנַאקַאב ַא וצ ףרָאד ןיא ןיירַא ייז ןענייז ,לקנוט
 ןרעטנוא טקיטכענעג טָאה רע ,טיורב ןעמונעג טָאה ןוא לָאמ רָאּפ ַא ןעוועג ָאד זיא רעטָאפ

 םוצ ןיירַא ייז ןענייז .טינ רע טסייוו דלַאװ ןיא ךיז טניפעג רע ּווו רעבָא ,ןכש ןופ רעייש

 ךָאנ ןעמוק רעטָאפ רעד טעוו רשפא ,טכַאנ יד ןטרַאוו וצ טהצעעג ייז טָאה רע ןוא ןכש

 .טיורב

 טדערעגּפָא ייז ןבָאה ןעמוקעג טינ זיא רעטָאפ רעד רעבָא ,ייברַאּפ זיא טכַאנ יד

 ןדַאילש יד טיול ןכוז םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא דלַאװ ןיא ןפערט וצ ךיז רעיופ ןטימ

 ןיא; רעבָא ,ןגירשעג ןוא ןפורעג ,דלַאװ ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא ייז ןענייז העש עכעלטע

 טָאה ,שינעכוז ןכָאװ רָאּפ א ךָאנ .גָאט ןטירד ןוא ןטייווצ םעד ךיוא ױזַא ."הנוע ןיאו לוק

 ,ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעגוצ ךיז ןבָאה עכעלטנגוי 2 יד ,ןענעגער קרַאטש ןעמונעג

 ןוא גָאט ןסָאגעג ייז ףיוא טָאה ןגער רעד ןוא דרע רעסַאנ ןוא רעטלַאק רעד ףיוא ןסעזעג

 קירוצ קעװַא ייז ןענייז .ןענעגער וצ טרעהעגפיוא טָאה םורַא געט רָאּפ א ןיא .טכַאנ

 טרעהעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה רעכלעוו ,רעיופ ןבלעז םוצ רעדיוו ,ףרָאד ןיא

 .ןאמעינ ךייט ןופ םָארַאפ ןפיוא ךיז טניפעג רעטָאפ רעד זַא ,סענַאשטשעימ רעצילעב ןופ

 לייוו ,ןפָארטעג טינ ךיוא םיא ייז ןבָאה םָארַאפ ןפיוא ןוא טייצ ךאוו א קעווא זיא סע

 ףיוא ןעמיוושעגרעביא ןעוועג םָארַאפ רעד ןיוש זיא טכַאנייב ןעמוק ןגעלפ ייז תעשב

 רעד טָאה ,ףרָאד םוצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז ייז ןעוו ,טכַאנ-ַאפ לֶאמנייא .טייז רעטייווצ רעד

 טניפעג רערעייז רעטָאפ רעד זַא ,טלייצרעד ןוא ןפָארטעג ייז רעיופ רעטנָאמרעדנביוא

 טרָא ןפיוא קידנעמוק ןוא ךייט םוצ םעטָא ןָא ןפָאלעג ייז ןענייז .םָארַאפ ןפיוא טציא ךיז

 ייז ךיז ןבָאה ןרערט .רעטָאפ רעד -- עקאט ייז ןשיווצ ןוא םירעיופ ליפ טרָאד ןעעזרעד

 ארומ סיוא ןדערסיוא טנָאקעג טינ ייז ןבָאה טרָאװ ןייק רעבָא ןגיוא יד ןיא טלעטשעג

 ןלייצרעד םוצ ליפ רָאג ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה ןצרַאה ןפיוא שטָאכ ,םירעיופ יד רַאפ

 ,רעטָאפ רעייז טכוזעג ןבָאה ייז סָאוו ,םישדח ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא
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 ךעלדייב רעצילעב יד ןיא

 טימ ןסקָאװרַאפ ,רעדיילק עקיצומש עטלַא ןיא ,ןסירעגּפָא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 ןוא טָארד ַא ןופ ןכָאטשרַאפ םיא ייב ןעוועג זיא סופ רעטכער רעד .דרָאב רעגנַאל ַא

 עבַאגפיוא עטשרע יד .ןקעטש א טימ ןייג טזומעג טָאה רע ,טרעטייאעג טָאה דנגווו רעד

 ןקידרעטייוו םעד ןצעזרָאפ ןענָאק וצ ידכ ,סופ ןפיוא דנווו םעד םיא ןלייהסיוא ןעוועג זיא

 .געוו

 ןעמ יו םעדכָאנ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,רעדניק ענייז טלייצרעד טָאה רעטָאפ רעד

 -ןסַאמ רעד תעב ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,רעלעק ןיא טּפַאכעג ייז טָאה

 -יא יד בוטש ןופ טביורעג רעיופ ַא טָאה קיטסניד םענעי .ָאטעג רעלטעשז ןיא הטיחש

 סָאװ ,עלעגיצ סָאד ןעמונעגוצ טָאה ןוא לכעלעטש ןיא ןיירַא זיא ,ןכַאז ענעבילבעגרעב

 ןפיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רעיופ רעד .ענילַאמ רעד ןופ לריט ןפיוא ןענַאטשעג זיא

 ןפור קעװַא ךיילג זיא רע .טפול עשירפ ןיירַא לָאז'ס ידכ ןפָא ןעוועג זיא סָאוו ,גנַאגנײרַא

 ןפיוא טריפעגסיורַא ןעמעלַא ןוא ענילַאמ יד טקעדטנַא ןבָאה רעדרעמ יד .יײצילָאּפ יד

 ןופ טנַאװ רעד רעטנוא ךיז ןטלַאהַאבוצסיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא רעבָא ,ףיוה

 .טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה עדייב ןוא בוטש ןיא ןפָאלעגניירַא םיא טימ זיא דיי ןייא ךָאנ .זיוה

 יד ךיוא ייז ןשיווצ ,ָאניק ןיא טריפעגקעווא רעדרעמ יד ןבָאה עקירעביא יד תעב

 .ה"ע לרעטסעווש ערעגניי ןוא רעטומ

 ןסָאשעצ ןוא לטעטש ןרעטניה טריפעגסיורַא ןעמעלַא ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא

 ליפ ייז ןשיווצ ,ןדיי רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ןאד ןענייז סע .(רָאי 1942 .בא ה"כ)

 רעטסעווש ריא ;עקנילא עלענוז ןוא עיסַאכ יורפ סיקצעינעמאק קחצי :רעצילעב

 יורפ סיקציווַאס עווייפ ; רעדניק יירד ןוא יקסווָאזָאל לטיג-היח ; עקמייח ןוז ןוא עקלייב

 .א"א עלהאל לרעטכעט ןוא עקהרובד

 טקעטשרַאפ ןבילבעג זיא -- ןלייצרעד טצעזעגרָאפ רעטָאפ רעד טָאה ,ןיילָא רע

 ןפיוא ןכָארקעגפיורַא רע זיא ןַאד ,ןרָאפעגּפָא ןענייז סָאטיוא יד זיב טנַאװ רעד רעטנוא

 .לגיפש ןסיורג א רעטניה טקעטשרַאפ ךיז טָאה רע !װ זיוה ןקידתונכש ַא ןופ םעדיוב

 קילג םוצ .רעביור-ןטסירק םעדיוב ןפיוא ףיורַא ןענייז ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע ןעוו

 רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא סע ןעוו .קעווא ןענייז ןוא טקרעמַאב טינ םיא רעביור יד ןבָאה

 ייווצ ךָאנ .עצילעב ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעווא ןוא םעדיוב ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא רע זיא

 רע טָאה שטיפעשטַאז ףרָאד ןיא .דלַאוו רעציפעשטַאז ןיא ןעמוקעג רע זיא גנַאג געט

 ןעמונעגוצ םיא ןוא םיא טימ טיירפרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןענמחנ טימ ןפָארטעג ךיז

 ןסע ןוא ןציז טנעקעג טינ רעבָא טָאה רע .החפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ לדייב ןיא ךיז וצ

 ןעמוקנָא ןעמונעג ןבָאה סע .ןגעווטרעייז ראפ ןפַאש ךַאז ןייק קידנענעק טינ סרעייז ןופ

 ןייג ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןוטנָא םוצ ןכַאז ןייק ךיז טימ טַאהעג טינ טָאה רע ,טכענ עטלַאק
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 .ןטלַאהסיוא םיא ןלעװ ייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא םירעיופ עטנַאקַאב ענייז וצ רעטנענ

 זיב ןטלַאהעגפיוא ךיז רעמַאזנייא ןַא טרָאד ןוא םָארַאפ םוצ ןעמוקעגנָא רע זיא ױזַא

 .טכוזעגפיוא םיא ןבָאה ייז

 ןעמונעג ךיז טָאה ,ןשינעבעלרעביא ענייז ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעטַאפ רעד ןעוו

 קירוצ ןייג ןסָאלשַאב יירד עלַא ןבָאה ,ןרָאװעג טלייהרַאפ זיא דנווו יד ןוא רעסעב ןליפ

 םוצ ןעמוקעגוצ ייז ןענייז טכַאנ רעבלַאה םורַא .עפורג רעצילעב רעד ןופ ךעלדייב יד וצ

 טָאה לטסערפ סייוו ַא ןוא עטלַאק ןעוועג ןיוש ןענייז ןרעטעוו יד ,עקדאשטלַאמ לכייט

 .ןעוועג טינ זיא לכייט ןרעביא ךיז ןעווארפרעבירא םוצ סעקדָאל ןייק .דרע יד טקעדַאב

 ןעגנערב וצ ידכ ,טעקַאנ ךייט ןכרוד *דָארב, ןיא ןייג ןוא ןוטסיוא ךיז טזומעג ןעמ טָאה

 סָאד ןטינשעג טָאה רעסַאוו עטלַאק סָאד .טייז רעטייווצ רעד ןופ רעטַאפ ןרַאפ עקדָאל ַא

 סע ןוא טלעק ןופ טלסיירטעג טָאה גערב ןפיוא קידנעייגסיורַא .סרעסעמ ייוו ױזַא בייל

 ףרָאד ןופ טייוו טינ ,ךייט טייז רעטייווצ רעד ףיוא .טסָארּפ ןופ סיפ יד טנערבעג ןבָאה

 רעטייוו קעװַא ןוא ,טנקירטעגּפָא ךיז ,לסיב ַא טמערַאװעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,יצווַאלישעימ

 טינ ,לדלעוו ַא ןיא ןעוועג זיא סע .עפורג רעד ןופ ךעלדייב יד טכיירגרעד ןבָאה ייז זיב

 רעדלעפ יד טימ טלגנירעגמורַא ,קאיאמ ןבענ רָאטוכ סלעוואש רעיופ םעד ןופ טייוו

 ןַאמעינ ןופ סעגערב יד סיוא גנעל .ןַאמעינ ךייט ןופ גערב ןפיוא ,ףרָאד רענאלבז ןופ

 יָאירעב ןוא רעדלעוו עווָאבוד ,סעקנָאל עטיירב סרעטעמָאליק עגנַאל ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 .ךעלדלעוו עוועז

 .געוו ןופ טייו ,לדלעוו טכידעג ַא ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז ךעלדייב יד

 לדייב ןדעי ייב .רעמייב עװָאלַאי יד ןופ ךכס ןופ רעדָא דרע ןופ ןעוועג ןענייז ייז

 עטלַאק יד ןעמערַאװנָא ךיוא יוו ,ןסע סָאד ןכָאק טגעלפ ןעמ ּוװ ץַאלּפרעיײפ ַא זעוועג זיא

 .יורטש לסיבַא טימ טיירפשעגרעטנוא ,דרע רעד ףיוא ןעמ טגעלפ ןפָאלש .רענייב

 ןבָאה עלַא ,עצילעב-תיראש עצנַאג יד טעמכ ןענופעג ךיז טָאה עפורג רעד ןיא

 ןבָאה עכלעוו ןדיי עטעװעטַארעגּפָא רעצילעב 3 ךָאנ ןופ ןעמוקנָא ןטימ טיירפרעד ךיז

 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןגייל וצ ּפָאק םעד ּוװ ךעלדייב ךיז רַאפ ןעיוב ןעמונעג

 ןעמ .דלַאוו ןסיורג ןיא ןיילַא רענייא ןרעגלַאוו טינ רעמ ךיז ןוא ןעמַאזוצ ןייז וצ ךעלקילג

 טינ ךיז ןבָאה סע ,ןשינעעשעג עקיטולב יד טנָאמרעד ןוא טדערעג טכַאנ ןוא גָאט טָאה

 םירוחב עגנוי עלַא ךיז ןבָאה ,טכַאנ יד ןעמוק טגעלפ סע יוו .דייר יד ןעמונעגסיוא

 ייב ןפַאשנייא ךיז ידכ ,םירעיופ עטנַאקַאב וצ רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןייג ןבילקעג

 .ץכעוטנָא ןוא ןסע ייז

 רעמ ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ןקרַאטש ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעיינש ןוא סנגער יד ןעוו

 רָאי ףוס .סעקנַאילמעיז ןעיוב ןעמונעג ןעמ טָאה ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןבעל וצ ךעלגעמ

 ַא דלַאװ ןיא ןענופעג ה"ע יקציווַאס עווייפ טָאה .טסָארפ ןוא יינש ןרעווש ַא ןיא ,2

 ייב .עקנַאילמעיז ַא טכַאמעג קיטרַאפ טַאהעג ןעמ טָאה געט יירד ןיא ּוװ ,ץַאלּפ ןקיסַאּפ



 ביזש .ב .ח 0

 -היחמ ךיז ןגעלפ עלַא ןוא ןצייה םוצ עלעווייא ןרעזייא ןַא ןגָארקעג ןעמ טָאה רעיופ ַא

 עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .טייקמערַאוו רעד טימ ןייז

 .לטעטש ץנַאג א ןרָאװעג זיא סע ןוא תוחפשמ

 ןשיווצ ,הטיחש רעצערָאװד רעד ןופ ןדיי עטעװעטַארעג ןעמוקוצ ןגעלפ טפָא רעייז

 ןועמש-לאומש ,שטיווָאקציא לחר ךיוא יוו ,ךעלדיימ רעצילעב ייווצ ןעוועג ןענייז ייז

 עילַאצ-השמ) יקסווָאקלָאוו עשָאי 'ר ,(לקינייא סרעדיינש םעד ןועמש-לאומש) ןייטשרוב

 רעטעפש ןבָאה ךעלדיימ יד .םעדייא ןַא סרעדיינש םעד לקנַאידעשטיא ןוא (ןוז סבייל

 טינ ןבָאה ןשטנעמ עטנלע יירד יד רעבָא ,ייז וצ קעװַא ןוא סעילימַאפ ערעייז ןענופעג

 .ךיז רַאפ עקנַאילמעיז ַא טיובעגסיוא ןיילַא ןבָאה ןוא ןעילוט וצ ךיז ןעמעוו וצ טאהעג

 יד ןפלעה טגעלפ ןוא רעפרעד יד ןיא םירעיופ עטנַאקַאב ליפ טַאהעג טָאה עשָאי 'ר

 .םיא טימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ייווצ

 .ןסע וצ סעפע ןפאש ךיז קָאטס ףרָאד ןיא קעװַא יירד עלַא ייז ןענייז 15.7.42 םעד

 עבלעז יד ּוװ ,ןַאלבז ףרָאד ןיא ןעמוקעגניירַא ייז ןענייז ,ןעגנַאגעג קירוצ ןענייז ייז תעשב

 ןוא ןטלַאהרַאּפ ייז טָאה ךַאוו יד .ןשיטָאל ןופ דַאירטָא רענרַאק ַא ןרָאפעגנָא זיא טכַאנ

 יד .(ענעגייא) יִאווס :טרעפטנעעג עשאי רעטלַא רעד טָאה ,ןענייז ייז רעוו ,טגערפעג

 טקידרעַאב ייז ןבָאה ןטסירק יד ןוא .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןוא טּפַאכעג ייז ןבָאה רעדרעמ

 .ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא

 ןָא ךיז טבייה עווַאלבַא יד

 עטנעַאנ עלַא זַא ,סעיינ יד ןעגנַאגרעד זיא סע ןוא טרעיודעג טָאה גנַאל טינ

 ּוװ ןעוועג טינ זיא סע .רעניַארקוא ןוא ןשטייד טימ טצעזַאב ןענייז םורַא רעפרעד

 רערעכיז ןעוועג אד ןעמ זיא ןגעווטסעדנופ ,טסערפ ןוא ןטלעק יד בילוצ ןפיולטנַא וצ

 ןעוועג ,םינלזג יד ףיוא גָאט ןדעי טרַאװעג ָאד ךיוא טָאה ןעמ שטָאכ ,ָאטעג ןיא יו

 .דלַאװ םורַא ןגעוו יד טריוורעסבָא ןוא טרעהעגוצ ךיז ,ךַאװ רעד ףיוא

 טינ .רעוועג-ןישַאמ ןופ יירעסיש עטנעָאנ א טרעהרעד ךיז טָאה 20.1242 םעד

 ַא טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה סע .החפשמ סנבואר-םייח ןופ עקנַאילמעיז רעד ןופ טייוו

 ךיז זיא ןעמ ןוא ןוטעגנָא לענש ךיז ןעמ טָאה ףָאלש ןופ עטמערַאוועצ .קערש עסיורג

 יד ןופ תולוק יד ןעוו ןוא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה יירעסיש סָאד .ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעצ

 ַא ןיא טפַאכעגניירַא עלַא ךיז ןבָאה ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רעדרעמ עטעוועדליוועצ

 רעצנַאג ןייז טימ עקחנ ןבָאה טנווֶא ןיא .גָאט ןצנַאג ַא ןציז טרָאד ןבילבעג ןוא ענילַאמ

 רעטומ ןייז : טלעפעג ןבָאה'ס .טרעקעגקירוצ ךיז עקידנפיולטנַא עלַא ךיוא יוו ,החפשמ

 זיא רעכלעוו ,(ןוז א סרעשטיוואדארַאהַאנ םעד לוולעוו) יקסבוילעש םייח ןוא ענכיוו

 סָאוו רעדרעמ יד :ןעמוקעגרָאפ זיא סע ױזַא יוו ,טלייצרעד טָאה עקחנ .ןעמוקעגמוא
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 טנקירטעג ךיז טָאה סָאװ ,שעוו עסייוו יד טקרעמַאב ןבָאה ,געוו ןטימ ןעגנַאגעג ןענייז

 ןעיירשעג עדליוו יד ;עקנַאילמעיז רעד זיב טכַארבעג ייז טָאה סָאד ןוא לגרעב ןפיוא

 זיא עקנַאילמעיז ןיא ;ןעוועטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ייז ןוא טקעוועגפיוא ייז ןבָאה

 טייצ ןייק טַאהעג טינ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,םייח ןוא ענכיוו רעטומ עטלַא יד ןבילבעג

 רעדרעמ יד ןבָאה רעטעפש ; עקנַאילמעיז ןיא ןרָאוועג ןסָאשרעד זענייז ייז ,ןפיולטנַא וצ

 .עבמָאב-דניצ ַא ןפרַָאוועגניירַא

 סָאד טרעהרעד ןעמ טָאה ,רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא'ס זעוו ,טנווא םענעי ןיא

 סעקלייב עלחר ןענופעג ןעמ טָאה רעטנענ קידנעמוקוצ .דלַאוו ןיא דניק ַא ןופ ןייוועג

 יו םעדכָאנ .טעפישזעג םיוק ,דרע רעטלַאק רעד ףיוא קידנגיל (רעשטיווָאדָארָאהַאנ יד)

 טריפעגקעװַא טכַאנ עבלעז יד ,יז ןעמ טָאה טמערַאוועגנָא ךיז ןוא ןסעגעג סעפע טָאה יז

 טסירק ןטנַאקַאב ַא ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז יז טָאה טרָאד ,יקסאק ףרָאד ןיא רעטומ ריא וצ

 .(ףרָאד ןופ רענלימ רעד)

 ןוא ןעוועג-בשיימ עלַא ךיז ןבָאה ,ןערב ןלופ ןיא ןעגנַאגעג זיא עווַאלבָא יד ןעוו

 רעקיאור ןעוועג זיא טרָאד לייוו ,טושפ ,ןאמעינ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןייג ןסָאלשַאב

 .םירעיופ עטנַאקַאב ךס ַא ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סע לייוו ,ךיוא ןוא

 עווייפ ,יקצאטס לרעב ,ל"ז יקסלעיסָאנסַארק ךורב :ןעגנַאגעגקעװַא ןַאד ןענייז'ס

 עקחנ ןוא רעדניק ייווצ טימ יורפ סיקסלעיסָאנסַארק םולש ,יקציוואס ריאמ-רעזַאל ןוא

 ןוא עקנַאילמעיז רעד ןיא טכַאנ עדעי ןפערט וצ טדערעגּפָא ךיז טָאה ןעמ .קישטנַארַאב

 -ירשַאב יד .טייקליטש ןיא גָאט םעד ןייז ןוא ןאמעינ םעד ןייגרעבירַא רעדיוו גָאטרַאפ

 טינ לדלעוו ןיילק א ןיא קעווא ןענייז יקציוואס רעדירב ייווצ יד ןוא החפשמ ענעב

 -עגניירַא ךיז טכענ יד ןיא ןעמ טָאה עסַאנ ןעוועג ןענייז ןרעטעוו יד .עצילעב ןופ טייוו

 .רעייש ןקיאייברעד ַא רעדָא ,בוטש רעקידייל ַא ןיא טעבנג

 ןבָאה ,עטעקַאנ ןוא עטרעגנוהעגסיוא ,עשטשופ ןופ ענעפָאלטנַא ,ןדיי רעצילעב

 ץלַא טרָאד ןבָאה ןוא עשטשופ ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה רעדרעמ יד זַא ,טלייצרעד

 ,ןעמַאזוצ ןשטנעמ יד טימ רעפרעד עקימורַא עלַא טנערברַאפ ןבָאה ייז .טכַאמעג בורח

 -- סעפורג עשידיי יד ןופ ךעלדייב יד ןוא ןסירעגפיוא ייז ןבָאה ןרעגַאל-רענַאזיטרַאּפ יד

 יורפ רעצילעב יד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ,ןדיי ליפ טעגרהעגסיוא ןבָאה ייז .טנערברַאפ

 לדנעמ -- טיילעגנוי רעצילעב ייווצ ךיוא יוו ,(בייוו סנמלז-לדיא) שטיוועלעשוק הקבר

 .יקסלעשטנעשזד עשטיא-לארשי ןוא (ןוז סעקמהרבא-לארשי) ןרעּפלַאה

 ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ליפ דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 יז ןשיווצ ,עװַאלבָא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדַאירטָא ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו

 ןוא תורצ ןופ טרעטאמעגסיוא ,עדימ .ךעלדיימ ןוא םירוחב רעצילעב ליפ ןעוועג ןענייז

 .טרעדנעעג ןצנַאגניא ךיז רעפמעק עגנוי עשידלעה יד ןבָאה ,דחפ

 ,קישטנַארַאב ענכיוו רענעמוקעגמוא רעד ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
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 -ייגסיורַא .רעדרעמ יד ןיא ןעמענ וצ המקנ ןסירעג ךיז טָאה ןוא ךענעה ןסייהעג טָאה רע

 טלייהעג גנַאל ךיז טָאה ,סופ ןטכער ןיא ןרָאװעג טעדנ וורַאפ רע זיא ָאטעג ןופ קידנע

 קיליוויירפ קעװַא זיא רע .ןרָאװעג טנוזעג זיא רע זיב ןעגנוגנידַאב-דלַאוו ערעווש יד ןיא

 ןייז טעװעטַארעג .עפורג ןייז טימ רעהַא ןעמוקעג זיא ןוא דַאירטָא ןשידיי ַא ןיא ןפמעק

 רעייז טימ ןעמוקוצמוא דלעה םעד ןעוועג טרעשַאב זיא ָאד רעבָא .עשטשופ ןיא ןבעל

 ןעגנוווצעג םירוחב עגנוי יד ןענייז ,טקירדעג קרַאטש טָאה רעגנוה רעד .טיוט ןרעווש ַא

 ןענייז ייז .ןסע םוצ סעפע ןכוז יקסלעיסָאװָאנ ףרָאד ןטסטנעָאנ םעד ןיא ןייג וצ ןרָאװעג

 .ןליוק ןופ רעייפ ַא ייז ףיוא טנפעעג םירעיופ יד ןבָאה ,ףרָאד ןיא ןיירָא רָאנ

 ליוק ַא ןפָארטעג טָאה ןכענעה רעבָא ,דלַאװ ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא עפורג עצנַאג יד

 ןקידנברַאטש ןופ ןעיירשעג יד דלַאװ ןיא טרעהעג ךיז ןבָאה ןהעש עגנַאל .גיוא ןטכער ןיא

 םיא ןבָאה ךָאנרעד טכַאנ א .ןעגנַאגעגסיוא רע זיא קיטייוו רעסיורג ןיא ןוא דלעה

 .רבק סרעטומ ןייז ןופ טייוו טינ דלַאװ ןיא ןעוועג-רבקמ םירבח ענייז

 ַא טימ עקנעה ןירעגעווש סיקסלעיסָאנסַארק ךורב ןעמוקעגמוא זיא געט ענעי ןיא

 ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז .ךעלרעדניק עניילק ייווצ עריא טימ ןעמַאזוצ ,טיוט ןכעלקערש

 ,עקנַאילמעיז ןייא ןיא ןכורב טימ ןעמַאװצ טבעלעג ןוא ָאטעג רעצערָאװד ןופ דלַאװ

 טימ ךורב ןענייז ןייגעצ ןעמונעג טָאה זייא סָאד ןעוו ,ןַאמעינ ןרעביא קידנפיולטנַא

 ןסעזעג געט עכעלטע ןענייז ןוא םולשב ןַאמעינ םעד ךרודַא רעדניק יד ןוא ןעקנעה

 רעדניק יד טימ עקנעה זיא קידנעייגקירוצ .ךייט טייז רעטייווצ רעד ףיוא סעטסוק ןיא

 םעד ןייגוצרעביא ןעגנולעג ייז זיא סע ןוא זייא ןרעביא קיטכיזרָאפ סיורַאפ ןעגנַאגעג

 ןופ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ךורב ןוא ןכָארבעגנייא זייא רעד ךיז טָאה גנילצולפ .ךייט

 ןעיירש קרַאטש ןעמונעג טָאה רע .רעסַאוו ןטלַאק ןיא ןעקניז ןעמונעג טָאה ןטניה

 יד .טפעלשעגניירַא ךיוא ריא טָאה רעסַאוו סָאד ןוא ןעוועטַאר םיא ןפָאלעגוצ עקנעה זיא

 סָאד ןוא עמַאמ יד ןעוועטַאר ןפָאלעג ןענייז ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה רעדניק

 טלגנַארעג גנַאל ךיז טָאה ךורב .ןעגנולשעגנייא יירד עלַא ייז טָאה רעסַאוו עקישיור

 ןטנעָאנ ןופ םירעיופ .טלעק ןופ ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ןענייז טנעה ענייז זיב ,טיוט ןטימ

 ךָאנ .ףליה וצ ןעמוקעג טינ םיא זיא רענייק רעבָא ,תולוק ענייז טרעהעג ןבָאה ףרָאד

 ךיז טָאה רע ןוא זייא קיטש ַא ןיא ןּפַאכוצנָא ךיז ןעגנולעג ךָאד םיא זיא שינרעטַאמ סיורג

 טָאה רע ּוװ (ןכישטיירט וצ) דלַאװ ןיא ןפָאלעג זיא רע .םָארטש ןקרַאטש ןופ ןסירעגסױרַא

 .ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןוא טמערַאוורעד ךיז

 ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןיא

 ןעוועג זיא ץַאלּפ םעד ףיוא ןביילב רעבָא ,ןעגנַאגעג רעטייוו זיא עװַאלבָא יד

 יד ןיא ןעמוק קירוצ ןלעוו ןשטייד יד זַא ,טדערעג ץלַא ךָאנ טָאה ןעמ .ךעלגעממוא
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 לָאמ סָאד ,ןַאמעינ טייז רעטייוצ רעד ףיוא קעװַא קירוצ זיא ,עפורג יד ,ייז .רעדלעוו

 ןוא שינעלגָאװ ןופ דימ-טיוט ןעוועג ןענייז ייז .קישטנַארַאב ןמחנ ןעגנַאגעג ייז טימ זיא

 טפעלשרעד ךיז ןבָאה ייז ןוא תוחוכ ןענופעג ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ .קירעגנוה ךיוא

 טינ ,ןאמעינ גערב םייב ןענַאטשעג זיא סָאוו ,לביטש ןקידייל סקישטשמאראפ םעד זיב

 ןבילבעג ןענייז ייז ןוא ,םורַא דרע יד טקעדַאב טָאה יינש רעד .עצילעב ןופ טייוו

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ןוויוא ןיא טצייהעגנָא טָאה ןמחנ .*עקטַאכ; רעד ןיא ןקיטכענרעביא

 ןבָאה רעטעפש רָאנ ,ןייגוצקעווַא טיירגעג רעדיוו ךיז ייז ןבָאה גָאטרַאפ .טמערַאוורעד

 ןפיוא ןציזוצרעביא רעכיילג זיא ,קיאור ץנַאג זיא ָאד לייוו זַא ,ןעוועג-בשיימ ךיז ייז

 םורַא ץלַא .ןגיוא יד רַאפ ןעזעג טינ ןעמ טָאה שפנ ןקידעבעל ןייק .געט עכעלטע טרָא

 יד ףיוא קערש א ןגָאינָא ןגעלפ ןעלמיה עטנקלָאװרַאפ יד .יינש ןופ סייוו ןעוועג זיא

 .ןדיי עמַאזנייא עכעלטע

 רעייז ןעוועג זיא סע לייוו ,ןביילברַאפ טנָאקעג טיג ןטרָאד ןעמ טָאה גנַאל רָאנ

 רעד ןוא ץַאלּפ ןעיירפ א רעייז ןיא ןענַאטשעג זיא עלעביטש סָאד ,לטעטש ןופ טנעָאנ

 קירוצ ןייגוצקעווַא ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ןטרָאד ןציז געט 3 ךָאנ .ךעלטייוו ץנַאג -- דלַאװ

 .ןאמעינ םוצ קירוצ ןעמוקעג ייז ןענייז טכַאנ רעבלַאה םורַא .עקנַאילמעיז רעייז ןיא

 .ןייגוצרעבירַא ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ךַאװש רעייז ןעוועג ןיוש זיא זייא סָאד

 ןרעביא רעטשרע רעד קעװַא זיא רענייא .טרידיצעד לענש רעבָא ךיז ןבָאה ייז

 םיא ךָאנ עלַא ןענייז ױזַא ןוא געוו םעד קידנּפַאט ,טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ זייא ןכַאווש

 רעד וצ טפעלשרעד ךיז ייז ןבָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .ןַאמעינ םעד םולשב ךרודַא

 .עקנַאילמעיז

 ןזעוועג ןיוש זיא 1943 רַאורבעפ גנַאפנָא ,טקידנערַאפ ןזעוועג ןיוש זיא עװַאלבָא יד

 -וקעג יד ."לַאמרָאנ; ץנַאג קעװַא ךיז זיא ןבעל סָאד ןוא ,דלַאוו ןיא קיאור םָאקלופ

 .ןענעדרָאנייא ךיז ןוא סעקנַאילמעיז ךיז רַאפ ןעיוב ןעמונעג ןבָאה ןדיי רעצילעב ענעמ

 ןציז טייהרעליטש ןענָאק וצ ידכ ,גרַאוונסע ןופ ןסַאּפַאז ןטיירגוצ ןעמונעג טָאה רעדעי

 ןופ רעסערג ןרָאװעג זיא טלעק יד .רעטניוו ןרעווש םעד ןעמוקרעביא ןוא טרָא ןפיוא

 ןעז טינ טגעלפ ןעמ ןוא ןגעוו יד ןטישרַאפ ןגעלפ סעיעיוואז ןוא ןעיינש .גָאט וצ גָאט

 ןיא .טפַארק רעצנַאג ןייז ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רעטניוו רעד .גיוא ןרַאפ טינרָאג

 סנבעל יד טימ ןריקיזיר ןדיי ערעזדנוא ןגעלפ טכענ עקידמערוטש ,עכעלקערש עכלעזַא

 ,ןגעוו יד רעביא ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא .ןפעלש ךיז תושפנ-תונכס סיורג טימ ןוא

 טיוט רעד ןוא .טלעוו רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןעוועג ןענייז ייז .ןסע סעפע ןגירק וצ ידכ

 ךָאנ ןעוועג זיא ןבעל םוצ גנַארד רעד רעבָא .טירש ןדעי ףיוא טרעיולעג טָאה

 ...רעסערג

 רעזייל ןזעוועג ךיוא זיא עשטשופ ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי יד ןשיווצ

 א טיובעגסיוא ךיוא ןבָאה ייז .עשַאמ רעטכָאט ןוא להשמ ןוז ןטסגניי ןייז טימ סעקשָאמ
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 :ענייז רעדילגטימ-עילימַאפ עקירעביא יד .טנדרָאעגנייא זיא סע יוו ךיז ןוא עקנַאילמעיז

 -עגנוי עפורג ַא ךָאנ טימ קעװַא ןענייז ,לגייפ רעטכָאט ערעגניי יד ןוא ,לוולעוו ןוז רעד

 -עגנייא, ךיז ןבָאה ןוא ןַאמעינ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,רעוועג טימ טנדָאלַאב ,טייל

 ַא רעד ןיא ,ןטרָאד .שטיוועיקלַאפ ףרָאד ןופ טייו טינ ,רעדלעוו יד ןיא "טנדרַא

 ךיז טָאה עפורג יד ןוא ,ןעוועג טינ טייצ רעד וצ רענַאזיטרַאּפ ןייק ךָאנ ןענייז טנגעג

 ןייז ןכוזַאב הרבח ךָאנ טימ קעװַא לוולעוו זיא 12.243 םעד .טבעלעגסיוא טוג רעייז

 ,יקסיװָאקלָאװ םהרבא לגניי רעצילעב סָאד ןעגנַאגעג ךיוא זיא ייז טימ ןעמַאזוצ ,רעטָאפ

 ןעוועג ןענייז ייז ןוא ליטש ןעוועג זיא לטעטש םוצ קידנעמוקוצ .(ןוז א סעקשָאי-עקבייל)

 -ןקנארק רעשיליופ רעד וצ קעװַא ןענייז ייז .ָאטינ לטעטש ןיא זיא רענייק זַא ,רעכיז

 יד .לטעטש ןופ בוטש רעטשרע רעד ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,עירַאמ ,רעטסעווש

 ,לָאמטכַאנ ןסעגעג ריא ייב ןבָאה ייז ןוא ןייפ רעייז ןעמונעגפיוא יז טָאה ןיטסירק

 רעשיסורסייוו רעד ןסיו וצ ןבעגעג ךיילג ןוא טקרעמַאב ייז ןבָאה םינכש יד

 יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ,סָאטיוא טימ ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז רעדרעמ יד .ײצילָאּפ

 -רעטניה ַא ךרוד ןוא טרעה-עד ךיילג סע ןבָאה הרבח יד .ןסיש וצ ןביוהעגנָא ןוא בוטש

 ןפָאלעגסױרַא ןענייז ןעלמהרבא טימ לוולעוו .ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעצ ךיז ייז ןענייז ריט

 עינשזוק עטלַא יד ןענַאטשעג זיא סע ּוװ ,רעדלעפ יד וצ גנוטכיר רעד ןיא עטצעל יד

 יד ןופ ץוש א ריא רעטניה ןעניפעג וצ טרעלקעג ןבָאה ייז .דימש םעד קילעז ןופ

 למהרבא ,טנערבעג טָאה טסָארּפ רעד .עקיטכיל ַא רעייז ןעוועג זיא טכַאנ יד .רעדרעמ

 טנעה עשירעדרעמ יד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג םיא זיא סע ןוא ןסָאשעגּפָא ךיז טָאה

 יד זַא ,קידנרעלק ,יינש ןפיט ןיא ןגיל ןבילבעג לוולעוו זיא ןגעקַאד ,ןעוועטַאר ךיז ןוא

 טַאהעג ָאי םיא ןבָאה םירעיופ יד רעבָא .טקרעמַאב טינ ,רשפא םיא ןבָאה רעדרעמ

 גנוטכיר ןייז ןיא ןסָאשעג גנַאל ןבָאה רעדרעמ יד .ייצילֶאּפ רעד ןזיוועגנָא ןוא טקרעמַאב

 -ייטרַאפ שידלעה רעייז ךיז טָאה לוולעוו .עינשזוק רעד וצ רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענייז ןוא

 דרַאּפ וליפַא רע טָאה טייהנגעלעג רעד ייב .ליוק רעטצעל רעד זיב ןסָאשעג ןוא טקיד

 טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .רעפיירגנָא יד ןופ םענייא טעדנווו

 עסיורג יד ןופ ןעגנַאגעגסיוא ךיילג זיא רע .ךיוב ןיא ןסָאשעג םיא ןוא ןטייז עלַא ןופ

 ןשידיי ןפייא טקידרעַאב לטעטש ןופ סענַאשטשעימ יד םיא ןבָאה סנגרָאמוצ .ןקיטייוו

 .םלוע-תיב

 רעייז טגעלפ רע .טסּוװעג טינ םעד ןגעוו רעזייל רעטלַא רעד טָאה טייצ עגנַאל ַא

 -רעביא ןעמעלַא טימ ךיילג ןענָאק וצ ידכ ,גרַאוונסע ןפאש רעפרעד יד ןיא ןייג טפָא

 ןטימ רעזייל ןענייז .ןעלוולעוו ןופ טיוט ןכָאנ געט עכעלטע .טייצ ערעווש יד ןעמוק

 טָאה ,קירוצ געוו ןפיוא .טיורב ךָאנ ןאלבז ףרָאד ןיא קעװַא ,ןעלהשמ ,ןוז ןטסגניי

 ןריולרַאפ ןבָאה ןשטנעמ עכעלקילגמוא ייווצ יד ןוא ,יינש רעסיורג ַא ןטיש ןביוהעגנָא

 ךיז טרָאד ידכ ןַאמעינ ןופ גערב ןפיוא "עּפָאש; ַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז .געוו םעד
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 ןפָאלשעגנייא עדייב ןענייז ייז ןעוו ,גָאטרַאפ .םערוטש םעד ןטרַאוורעביא ןוא ןעורוצּפָא
 רעד .טנערבעג טָאה טסָארפ ַא ןוא טלַאק רעייז ןרעוו ןעמונעג טָאה ,טייקדימ ןופ
 םיוק .ןרָאװעג ןריורפעגּפָא ןענייז ענייז סיפ יד יוו ,טליפעג טינרָאג טָאה רעזייל רעטלַא

 ןיא קירוצ ,גָאט ןבלַאה םורַא ,טפעלשרעד ךיז ןוז ןטימ רעטָאפ רעד ,ןבָאה ןבעל ןטימ
 -נוגנידַאב יד ,ןרָאװעג קנַארק קרַאטש זיא רעזייל .עקנַאילמעיז רעייז וצ ,ןיירַא דלַאװ
 ןייק ןעוועג טינ זיא סע .ןזעוועג טינ ןענייז סיפ ענעריורפעגפָא ענייז ןלייה וצ ןעג

 .ןלייה וצ ייז סָאװ טימ תואופר ןייק טינ ךיוא ןוא רָאטקָאד

 ןעמונעג ןבָאה סע זיב ,רעגרע ןוא רעגרע ץלַא ןרָאוועג בצמ ןייז זיא גָאט ןדעי טימ

 .טרעטַאמעג קרַאטש רעייז ךיז טָאה שטנעמ רעד .סיפ יד ןופ רעגניפ יד ןליופ םיא ייב

 ,ןָאטעג ץלַא טָאה ,ןעמוקעגמוא רעטעפש ךיוא זיא עכלעוו ,ל"ז עשַאמ ,רעטכָאט ןייז

 ןעוועג ןענייז עקנַאילמעיז ןיא ץומש רעד ןוא טפַאשגנע יד .רעטָאפ ריא ןעוועטַאר וצ ידכ

 רעד ךיז טָאה ליפ רעייז .טכַאװשעגּפָא קרַאטש ןרָאװעג זיא רעקנַארק רעד ןוא ,סיורג

 .ןברָאטשעג ,ןייפ ןוא טייהקנַארק ןטַאנָאמ ערעווש 2 ךָאנ ,זיא רע זיב ,ןטילעגנָא שטנעמ

 ,ה.ב.צ.נ.ת .דלַאװ ןיא ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא ןעוועג רבקמ םיא טָאה ןעמ

 רעטַארסיוא יד ןופ המקנ

 טכַאנ עלַא ןייג טגעלפ ןעמ .רעירפ יוו טריפעג רעטייוו ךיז טָאה ןבעל-דלַאװ סָאד

 ךיז טָאה גנוגעוואב-רענַאזיטרַאּפ יד .גרַאוונסע טימ ךיז ןגרָאזַאב ןוא רעפרעד יד ןיא

 -יטרַאּפ ןעמוק ןגעלפ טפָא רעייז .עװַאלבָא רעד רַאפ יוו ךָאנ רערעמ ,טגייווצעצ יינסנופ

 רעייז ןפָאלעג זיא טייצ יד .ןדיי ליפ ןייז ןגעלפ סע עכלעוו ןשיווצ עשטשופ ןופ רענַאז

 ןיא ןעמוקעג זיא לֶאמנייא .ןטלַאהעגנָא ךָאנ ןבָאה ןעיינש יד טימ טלעק יד .לענש

 ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ ."דַאירטָא-יקסנַאילרַא, ןופ רענַאזיטרַאּפ עפורג ַא ןיירַא דלַאװ

 ךיז הרבח יד טָאה געט רֶאּפ א קידנעייזפָא .טיילעגנוי רעצילעב עכעלטע ןעוועג

 ערעזדנוא ןופ ןעמענ וצ המקנ ןוא ךיז ןענעכערוצּפָא טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןעוועג-בשיימ

 .עצילעב לטעטש ןשידיי ןופ רעטַארסיוא יד ןופ ,םיאנוש

 רעשיילפ לסָאי ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא טלעטשעג ךיז טָאה עפורג יד

 לקנַאי : טיילעגנוי רעצילעב יד ןעוועג ךיוא טרָאד ןענייז סע ןוא (ןוז סבצק םעד עשטיא)

 .(םעדייא סרעילטָאק םעד בקעי 'ר) דיגמ םהרבא ןוא (ןוז סעקייש קיצלא) יקסווָאכעשזָא

 וצ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןשטנעמ יד ןבָאה ,לקנוט ןרָאוועג זיא סע רָאנ יוו

 רעצילעב םעד ןענעגרה וצ הנווכ רעד טימ לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז .עצילעב

 -עידזיא ליפ ךיז ןוא ןשטייד יד ייב טנַאיצילָאּפ ַא ןעוועג זיא רע )קַאינרַאג ץעגייש

 יד טכַארבעגמוא טָאה רעכלעוו ,שעילוק רעיופ םעד ךיוא יוו ,(ןדיי יד רעביא טעוועק

 ןרָאפעגוצ טייהרעליטש זיא עפורג יד ,קיאור ןעוועג זיא לטעטש ןיא .אקשעש החפשמ

 ףיוא ןייטש ןבילבעג ןענייז עכעלטע .זיוה ןייז טלגנירעגמורַא ןוא בוטש סקַאינרַאג וצ
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 ןלזג םעד טרעדָאפעג ןבָאה ןוא בוטש ןיא ןיירַא ןענייז עקירעביא יד ןוא ךַאװ רעד

 -יטרַאּפ יד .גייטש-רעניה ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז רע טָאה ,טקרעמַאב ייז טָאה רע רָאנ יוו

 רעד וצ טנעָאנ .גייטש ןיא ןענופעג םיא ןוא בוטש עצנַאג יד טכוזַאב ןבָאה רענַאז

 ןעגנולעג זיא ךָאד ,ןסיש טנָאקעג טָאה רע לייוו ,ןייגוצוצ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה גייטש

 .ןקידעבעל ַא ןּפעלשוצסױרַא םיא

 לענש זיא ןוא טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסיורַא ךיז רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 טָאה סַאג ןפיוא "טסָאּפפ רעד ,ןפיולטנַא ןענָאק וצ ידכ ,רעטצנעפ םוצ ןפָאלעגוצ

 ןפיוא טױט ןלַאפעג זיא קַאינרַאג ןוא רעוועגנישַאמ ןופ ןליוק עירעס ַא ןסָאשעגסיוא

 טינ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .למוט ןסיורג א טכַאמעג טָאה ענייז עילימַאפ יד .טרָא

 ןלזג ןיא ןסָאשעגסיוא ךָאנ טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא םעד ףיוא טכַא ןייק טגיילעג

 טריקסיפנָאק טָאה עפורג יד .דרע רעד ףיוא ןגיל םיא טזָאלעג ןוא סקיב ןופ ליוק ןייא וצ

 ַא יוו ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד, זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןוא בוטש ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא

 ."טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ ןרַאפ טקַא-המקנ

 -רעטנוא .ןיירַא דלַאוו ןיא קירוצ קעװַא זיא ןוא בוטש יד טזָאלרַאפ טָאה עפורג יד

 סָאװ ,עבלעז סָאד ןָאט וצ םיא טימ ךיוא ידכ ,ןשעילוק וצ ןרָאפרַאפ ייז ןענייז סנגעוו

 -רעביא טָאה רע .עצילעב ןופ רעטעמָאליק 3 טניווועג טָאה שעילוק .ןקַאינרַאג טימ

 (ןוז סבייל-דוד) ,אקשעש םייח-רעזָאל דיי רעצילעב םעד טיוט םוצ ןשטייד יד ןבעגעג

 רעבָא ןבעגעגּפָא םיא סטוג ןוא בָאה ץנַאג ןייז טָאה םייח-רעזָאל .עילימַאפ ןייז טימ

 ןעוו ,טונימ רעד ףיוא ןטרַאוורעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה ,"דניירפ רעטוג, רעד שעילוק

 טייוו ױזַא זיא טסירק ןופ דלודעגמוא רעד .ןעמייח-רעזָאל ןענעשרי ןענָאק ןיוש טעוו רע

 ,טגיילעגרָאפ םיא ןוא םס ןעמייח-רעזָאל טכַארבעג רע טָאה ָאטעג ןיא ךָאנ זַא ,ןעגנַאגרעד

 ךיז לָאז רע רָאנ ,ןעגנערבמוא םיא ןלעװ ןשטייד יד זיב ןטרַאװ טינ לָאז רע זַא

 ןוא ןעמייח-רעזָאל זיא לטעשז ןיא הטיחש רעטייווצ רעד ךָאנ .ןבעל סאד ןעמענ ןילַא

 "דניירפא ןטסעב רעייז וצ ןפױלטנַא ןוא ןעוועטַאר וצ ךיז ןעגנולעג עילימַאפ ןייז

 -עגפיוא ןייפ רעייז ייז טָאה שעילוק .ןטלַאהַאבסיוא טפרַאדעג ךיז ןבָאה ייז ּווו ןשעילוק

 רעד טָאה ,קערש ןופ ענעגָאלשרעד ןוא עדימ ,ןפָאלשעגנייא ןענייז ייז תעשב ןוא ןעמונ

 ןַאמעינ עיצנַאטס ןיא ןפָאלעגקעװַא ןוא טנעמָאמ םעד טצונעגסיוא רעיופ רעשירעדרעמ

 ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד .ײצילָאּפ עשיסורסייו ןוא ןשטייד ךיז וצ טכַארבעג ןוא

 ערעייז ראפ רעדרעמ יד ןעזרעד קערש סיורג טימ ןוא פעלק יד ןופ טפַאכעגפיוא

 : לכיימש ןשינָאלווייט ַא טימ ןפורעגּפָא ךיז ןוא ייז ןבענ ןענַאטשעג זיא שעילוק .ןגיוא

 ןפיולטנַא טווורפעג טָאה םייח-רעזָאל ."ןבעל רימ ןלעוו טציא ,ןבעל וצ טוג ךייא גונעג,

 ןייק טריפעגקעװַא ייז ןבָאה דניק ןוא יורפ ןייז ,קידנפיול ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא

 ײרעשטַאּפ-ָאװַארב ַא ייב ,ענימג רעד ןבענ ךעלטנפע ןסָאשרעד ייז טָאה ןעמ ווו ,עצילעב

 .םלוע ןטלמַאזרַאפ ןופ רעטכעלעג ןקיכליה ןוא
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 יד .ןשעילוק ןיא ךיז ןייז וצ םקונ ןסָאלשַאב רעבירעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ רעשידיי יד

 בוטש ןייז טנערברַאפ טָאה ,ןדיי ייב סטוג טביורעגנָא ץנַאג ןייז טריפעגסיורַא טָאה עפורג

 רענַאלבז ןפיוא טפעלשרַאפ םיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ךיז טימ ןעמונעגוצ םיא ןוא

 עכעלטע םיא ןוא זדלַאה ןפיוא ןייטש ַא םיא ןדנובעגוצ ,ןַאמעינ ךייט ןרעביא .,םָארַאּפ

 ,טרעטַאמעגנָא טוג ןיוש םיא טָאה ןעמ ןעוו .רעסַאוו ןטלַאק ןיא טזָאלעגּפָארַא לָאמ

 .רעסַאוו ןטימ טזָאלעגקעװַא רענַאזיטרַאּפ יד םיא ןבָאה

 א טריפעגכרוד רענַאזיטרַאּפ עשידיי עפורג ַא ךיוא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעד .לטעשז ןופ טייוו טינ ,שטיוואס ףרָאד ןיא רעיופ ַא רעביא טיצידעּפסקע-ףָארטש א

 ךיוא זיא'ס עכלעוו ןשיווצ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עּפורג ַא טעדרָאמרעד טָאה רעיופ רעקיזָאד

 עפורג יד .(ןוז א סעקייש םייח) יקסװָאכעשזָא הנוי דלעה רעגנוי רעצילעב רעד ןעוועג

 בָאה ןייז ןעמונעגוצ ,בוטש ןייז טלגנירעגמורַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 -עגפיוא םיא ןעמ טָאה רעטעפש ,סיפ ןוא טנעה ןכָארבעצ רעיופ םעד ןוא ,סטוג ןוא

 .טיולפ ןפיוא ןעגנָאה

 -ףָארטש טריפעגסיוא ,ףמַאק ןיא לייטנָא ןעמונעג טיילעגנוי רעצילעב ןבָאה ױזַא

 עשירעדרעמ יד ןיא ,םיאנוש ערעזדנוא ןיא ןעוועג-םקונ ךיז ןוא סעיצידעּפסקע

 רַאפ טרעטיצעג םורַא טנגעג רעצנַאג רעד טָאה ןשינעעשעג יד טָא ךָאנ .ןסורסייוו

 ליפ רעייז ךיז טָאה סעפורג-החפשמ יד ןופ עגַאל יד ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 .טרעסעברַאפ

 -יליופ רעד טגַאלרעד טָאה ,ןדיידדלַאוו רעצילעב יד רַאפ ףליה עכעלנייוועגרעסיוא

 רעתמא ןַא .לטעטש ןופ "קינשזָארד; רעד ןעוועג זיא רע .קינװָארבָאב 'ה טסירק רעש

 טרעדנוזעגּפָא ,ןַאמעינ ןופ גערב םייב ןענַאטשעג זיא בוטש ןייז יוו ױזַא .טניירפ-ןדיי

 טָאה רע .ןפלָאהעג ךיז םיא טימ ןוא ייברַאפ ןעגנַאגעג ןדיי עלַא ןענייז ,לטעטש ןופ

 ידכ ,ןָאטעג ץלַא רע טָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ןוא הנכס ןיא ןבעל ןייז טלעטשעג

 יד יס ח יד ןופ רענייא יוו ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ןעמָאנ ןייז .ןקיטומרעד ןוא ןפלעה וצ

 .םלועה תומוא

 ...רעמוז ןוא גנילירפ רעדיוו

 -עגנָא טָאה סע .ייברַאּפ זיא רעטניוו רעד ךיוא ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע

 ןענייז םורַא ךעלטעטש עלַא .רעמוז רעד -- ךיג רָאג ןוא גנילירפ רעד ןביוה

 ןיא ןענופעג טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה דיי רעקיצנייא ןייא ןייק .ןייר-ןדיי ןעוועג ןיוש

 רעצנַאג רעד ןיא טריטסיזקע ךָאנ טָאה סָאװ ,ָאטעג רעקיצנייא רעד .ָאטעג םוש ןייק

 ןדיי ענעבילבעגנבעל עלַא טרירטנעצנָאק ןעמ טָאה טרָאד .עדיל ןיא ןעוועג זיא טנגעג

 רעלעיצעפס א טריזינַאגרָא ךיז טָאה סע .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ
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 עטוג ,ןדיי עקיאעפ-סטעברַא יד ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעגַאל-סטעברַא

 "ןענייש-סנבעל; עלעיצעּפס טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ יד טָא .טיילכַאפ ןוא ןטסילַאיצעּפס

 ןעוועג זיא רַאסימָאק-סטיבעג רעדיל רעד .ןשטייד יד ראפ טעברַאעג ןבָאה ןוא

 עפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .ָאטעג םעד ןפלָאהעג ןוא טסידַאס רעסיורג ןייק טינ

 עדיל ןיא ןדיי יד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןּפינקוצנָא עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה

 יד זַא ןענַאטשרַאפ ןוא טסּוװעג ןבָאה ייז .ןיירַא דלַאוו ןיא ךעלסיבוצ ייז ןעגנערב ןוא

 ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז סע .ָאטעג ןיא ןטלַאהנָא גנַאל טינ ןָאק עגַאל עטוג

 יד .עבַאגפיוא יד ןריפוצכרוד ידכ ,םיחילש ןוא (םירעיופ) רעלדניברַאפ עלעיצעפס

 יקסדַאשטלָאמ בקעי ,(ןוז סיקסווָאניסַאי עשוהי 'ר) יקסװָאניסַאי המלש ןדיי רעצילעב

 דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענייז (רעדור רעד) קינזַארג לאכימ ןוא (לקינייא סינרעיּפַאּפ יד הרש)

 טימ םורַא ךָאװ ַא ןיא ןעמוק וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .וצ טייג ןבעל סָאד יוו ןעז ןיירַא

 שטיווָאקציא לחר ןעגנַאגעג ןענייז עדיל ןייק קירוצ ייז טימ .סעילימַאפ ערעייז

 ןפַאש וצ ליצ ןטימ ,יקציווַאס ריאמ-רעזָאל ןוא (רעטכָאט סרענלימ םעד לסָאי-לאומש 'ר)

 ןגעלפ גָאט ןדעי .דלַאװ ןיא ןעמעלַא ןעגנערב ייז ןוא ןשטנעמ עפורג ערעסערג ַא

 עכלעוו ,סעּפורג עקידנעמוקנָא יד ןטרַאװּפָא ןוא ןאמעינ םוצ ןייג רענַאזיטרַאּפ יד

 לסיבַא טַאהעג ןיוש ןַאד ךיז טָאה עגַאל יד .עקדָאל א טימ ןריפרעבירַא טגעלפ ןעמ

 -רעבירַא סָאד ןוא "ןקַאילָאּפ-עסייוא יד ןופ ךיז ןריזינַאגרָא םעד בילוצ טרעגרערַאפ

 טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה *עסייוו, יד לייוו ,שילַאקיזיר ןרָאװעג זיא ךייט ןרעביא ןריפ

 ,עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצקַאער א ןעוועג ןענייז ייז .ןַאמעינ ןבענ רעפרעד יד ןיא רָאנ

 רעד רעטנוא ןשטייד יד ןגעק ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיטעיווָאס ןגעק טפמעקעג ןבָאה

 וצ האנש רעייז ןעוועג זיא קרַאטש לעיצעפס רעבָא ."ןלױּפ יירפ א רַאפ, :גנוזָאל

 ךָאנרעד ןוא םייוניע ינימ לכ ןָאטנָא םיא ייז ןגעלפ ,דיי א ןּפַאכ ןגעלפ ייז ןעוו .ןדיי

 ךעלרעפעג רעייז ןעוועג זיא סע ןוא עצילעב ןיא ןעוועג זיא טסענ רעייז .ןעגנערבמוא

 .טנגעג ָא רעד ןיא ןזייוואב וצ ךיז

 ךָאנ ןעוו ,טקיאורמואַאב קרַאטש רעייז ךיז טָאה דלַאוו ןיא עפורג עשידיי יד

 ןטרעפ ןפיוא .ָאטעג ןופ קירוצ ןעוועג טינ ךָאנ ןשטנעמ עריא ןענייז ןטרַאוו געט 3

 עכלעוו ,ןשטנעמ עפורג א ךייט טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעזרעד גנילצולפ ןעמ טָאה גָאט

 סע .ןדיי ןענייז ייז זַא ,ךיז ףיוא טגָאזעג תודע ןעזסיוא ןוא ןייג רעייז טיול ,ןבָאה

 ןוא יורפ ןוא קינזָארג לַאכימ ,עילימַאפ ןוא יקסווָאצָאלז לארשי :ןעמוקעג ןַאד ןענייז

 המלש ןעמוקעג ךיוא ןענייז רעטעפש .קָאשינעוויזד ןוא קָאדולָאשז ןופ ןדיי עכעלטע ךָאנ

 .רעדניק יד טימ עבייט ךיוא ןוא ,רעדניק ןוא עקלע-היח יורפ ןייז טימ ןַאלּפַאק

 ךָאנ .ןענעדרַאנייא ךיז ןשטנעמ יד ןפלָאהעג טָאה דלַאװ ןיא עפורג עשידיי יד

 ןעניווו טנָאקעג ןיוש ןבָאה ייז ּווו ךעלדייב ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז גָאט ןבלעז ןיא

 ייז ןענייז טייצ ךֶאוו א ךָאנ .געוו ןרעווש םעד ךָאנ ןעורסיוא וצ ךיז ּוװ ץאלפ ַא ןבָאה ןוא
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 ןיא .ןבעל-דלַאוו םוצ טסַאּפעגוצ טוג רעייז ךיז ןבָאה ןוא *רעגריב-דלַאוו, ןרָאװעג

 טָאה ןעמ ןוא טלקיװטנַא קרַאטש ךיז סעדנַאב עשיליופ "*עסייוו, יד ןבָאה ןשיווצ

 םירעיופ יד .דלַאוו ןיא ןדיי ןלַאפרעביא ייז ןלעוו טנעמַאמ עדַאיל א זַא ,טכירעג ךיז

 ייב זיא ,1943 חספ ךָאנ .רעפרעד יד ןיא טדערעג םעד ןגעוו קרַאטש ןבָאה ףרָאד ןופ

 .דלַאװ ןטייווצ ַא ןיא ןייגוצקעווא סולשַאב רעד ןלַאפעג עפורג רעשידיי רעד

 דלַאוו ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא עקיטולב

 םענופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא רעדלעוו רעיקוצַאי ןיא קעװַא זיא עפורג יד

 זיא סָאװ ,ץאלפ רעד .רעגַאל םעד טלעטשעגפיוא טרָאד ןוא אקטאשטלאמ לכייט

 ךיוא ךיז טָאה טייוו טשינ .יקראב ןסייהעג טָאה טרָאניווו ןרַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ןוא טוג רעייז ןעוועג זיא טרָא סָאד .עילימַאפ ןייז טימ קישטנַארַאב ןמחנ טצעזַאב

 -עגמורַא ןטייז עלַא ןופ טָאה דלַאװ רעד .ץַאלּפ םענייש ַא רעייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 ַא קידנעטש ןעייוו טגעלפ סע עכלעוו ןופ סעקנָאל ענירג יד טימ לכייט סָאד טלגניר

 יד .טרָארוק ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סע .ייה ןופ חיר ןעמענעגנָא ןַא טימ לטניוו שירפ

 .ןערב ןלופ ןיא -- רעמוז רעד ןוא ,עמענעגנָא רעייז ןעוועג ןענייז ןרעטעיו

 ,(רעטכעוו) סעקינשעיל-דלַאוו יד ןופ בוטש רעד ןיא ,טרָא םעד ןופ טייוו טינ

 ןשינַאיטרַאּפ ןופ באטש רעד ןענַאטשעגנייא זיא ,שטיװָאלַאפַאר קישטיוו רעיופ םייב

 יד טציטשעג ןבָאה ןוא עטוג רעייז ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד .דַאירטָא-ןטנַאסרעוװיד

 טייז רענעי ןופ ענעמוקעג ןעוועג ןענייז ייז .טנָאקעג ןבָאה ייז רָאנ סָאװ טימ עפורג

 "ליט, ןטייו ןיא טעברַא-עיסרעוויד ןריפ וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג ןבָאה ןוא ,טנָארפ

 יו טנגעג יד ןטלַאהעג ןבָאה ןוא "ןשטיווקסַָאמ, יד ןפורעג ךיז ןבָאה ייז .טנייפ ןופ

 .ןָאיַאר רעייז

 ןייג סעילימַאפ עשידיי עקידנציז ָאד יד ןגעלפ ןטַאנָאמ עקיאור עכעלטע ךשמב

 ןבָאה ייז ךיוא .רעצעלפ עטלַא ערעייז ףיוא ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,ןפורג יד ןכוזַאב

 (ןשטיווקסַאמ) רענַאזיטרַאּפ יד ןגעלפ טפָא רעייז .ןגָאלקַאב וצ ךיז סָאוו ףיוא טַאהעג טינ

 עקיטכיוו ןלייצרעד ,ָאידַאר ןופ סעיינ עטצעל יד ןבעגרעביא ןוא ןדיי יד וצ ןעמוק

 יוזַא .רעייפ םייב רעדיל ןעמַאזוצ ןעגניז ,ןלַאפ עטנַאסערעטניא ,ןשינעעשעג"טנַארפ

 ענרַאק עשטייד רעפרעד יד ןיא ןרָאפעגנָא ןענייז סע זיב ,טייצ יד טכַארברַאפ ןעמ טָאה

 ןדיי ןוא רענַאזיטרַאּפ ףיוא ןלַאפוצנָא עבַאגפיוא יד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדַאירטָא

 ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז רעדרעמ יד ןבָאה ,עלעגזעג ףרָאד ןטנעָאנ ןיא ,ןטכינרַאפ ייז ןוא

 טָאה יירעסיש סָאד ןוא ףמַאק רעסיורג ַא ןדנוברַאפ ךיז טָאה סע .ןשטיװקסָאמ עפורג א

 ןטייוצ ַא ןיא ןפָאלטנַא ןוא ןוטעגנָא לענש ךיז ןבָאה עלַא .דלַאוו ןיא טָאכעעגּפָא

 רָאנ יוו ,וצ-טכַאנרַאפ ןוא טייקיאור ןיא ןסעזעגרעביא עפורג יד זיא גָאט םעד .דלַאװ
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 ךיז ןוא יצװָאלישעימ ףרָאד ןיא ןשטנעמ ייוצ קעװַא ןענייז ,לקנוט ןרָאװעג זיא סע

 טנערברַאפ ןבָאה רעדרעמ יד זַא ,טסּווורעד ךיז טָאה ןעמ .עגַאל רעד ןגעוו טרימרָאפניא

 יד ןופ תונברק ןייק ,לטעשז ןייק ןרָאפעג קירוצ ןענייז ןוא ףרָאד ןיא רעזייה עכעלטע

 -רַאפ וצ ןסָאלשַאב עפורג יד טָאה געט עכעלטע ךָאנ .ןעוועג טינ ןענייז רענַאזיטרַאּפ

 ךָאנ ןענייז סע ּוװ .רעדלעוו רעציּפעשטַאז יד ןיא ןרעקקירוצ ךיז ןוא טרָא סָאד ןזָאל

 .ןדיי רעצילעב עכעלטע ןבילבעג

 עגנוי רעצילעב יד ןעוועג ךיוא ןענייז דַאירטָא רעשטיווקסָאמ ןבלעז םעד ןיא

 סיקסווָאצָאלז לארשי) ל"ז יקסווָאצָאלז בקעי ,(ןוז סמירמ לארשי 'ר) ןעימערק בקעי : טייל

 סעפורג רעצילעב יד טציטשעג ליפ רעייז ןבָאה עכלעוו ,יקסיווָאקלַאוו םהרבא ןוא (ןוז

 ןלַאפרעביא עכעלגעמ ,ענעעזעגסיורָאפ ןגעוו טרימרָאפניא ייז ךיוא ןוא

 טָאה סע ןוא רעטלעק זרעוו ןעמונעג טָאה סע .עדנע וצ ןעמוקעג זיא רעמוז רעד

 -דייב עשירָאזיװָארּפ טלעטשעגפיוא דלַאוו םעיינ ןיא טָאה עפורג יד .ןענעגער ןביוהעגנַא

 .עפורג ןייז טימ יקציווַאס עווייפ ןוא עילימַאפ ןייז ןוא ןריאמ טימ תונכש ןיא ךעל

 יקציטעיווס לאומש ךיוא ןענַאטשעגוצ עפורג רעד וצ ןענייז טייצנשיווצ ןיא

 -עגוצ ךיוא ןפרַאד יד וצ .ןָאזרעּפ ןעצ ַא טלייצעג ןיוש םורַא ױזַא ןוא היבצ יורפ ןוא

 טָאה ןעמ ּווו טרָא סָאד .סעילימַאפ ערעייז ןוא רעדניק סעקהשמ רעזייל ןרעוו טנכער

 יד ןרעה ךיז ןגעלפ טּפָא רעייז ןוא געוו ןופ טייוו טינ ןעוועג זיא ,טיובעגסיוא ךיז

 טזומעג קרַאטש ךיז עפורג יד טָאה רַאפרעד ,רערָאפכרוד יד ןופ תולוק עטנעָאנ

 ןבָאה סע .ןעניפעגסיוא טינ יז לָאז ןעמ ידכ ,ןדער ךיוה טימ קיטכיזרָאפ ןייז ןוא ןטיה

 לטעשז ןיא טייל-ייצילֶאּפ עשיניַארקוא ןופ םוקנָא ןגעוו ןעגנַאלק טיירפשרַאפ רעדיז; ךיז

 ןעמוקעג ייז ןענייז זומת שדוח ףוס .רעדלעוו יד ןיא סעװַאלבָא ןכַאמ וצ ליצ ןטימ

 זיא סע רָאנ יוו .דלַאוו ןיא ןיירַא ייז ןענייז ,1943 לולא שדוח שאר .רעפרעד יד ןיא

 ןעמעלַא טָאה סָאװ ,טנוה ַא ןופ יירעליב עטנעָאנ א ןגָארטרעד ךיז טָאה גָאט ןרָאװעג

 .ךיז טרעה סע סָאװ ,ןעז געוו םוצ ןפָאלעגסױרַא לענש זיא רענייא .ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא

 ןענַאטשעג ןיוש זיא געוו ןפיוא לייוו ,טנָאקעג טינ ןיוש רע טָאה ןגָאזנָא ןפיול קירוצ

 .ןפיולטנָא לָאז ןעמ זַא ,טנַאה רעד טימ ןכייצ ַא ןבעגעג רָאנ טָאה רע .רעדרעמ הנחמ ַא

 -עגמוא ןטלַא ןַא ןופ ןגייווצ יד רעטנוא ןקעטשרַאפ וצ ךיז ןזיוואב ךָאנ טָאה ןיילַא רע

 יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלעגייברַאּפ םיא ןבעל ןענייז רעלַאפנָא יד .םיוב ןטרעק

 םעד ןעמוקעגרעביא רע זיא קידנגיל ױזַא .טקרעמַאב טינ םיא ןבָאה ייז ןוא ךעלדייב

 .לקנוט ןרָאװעג זיא סע זיב גָאט

 טָאה ,ןײרַא ענילַאמ רעד ןיא ןפיול ןעמונעג ןבָאה עּפורג רעד ןופ ןשטנעמ יד תעב

 רעייז ןיא ןסיש ןעמונעג ןוא טקרעמַאב ייז דרעפ א ףיוא קידנטייר ,רעדרעמ א רענייא

 .דלַאוו ןרעביא ןפָאלעצ ךיז זיא לייט ַא ןוא ענילַאמ רעד ןיא ןיירַָא זיא לייט ַא .גנוטכיר

 טרָאד ןענייז ןוא לריט ןטימ טרַאּפשרַאפ ךיז ןבָאה ענעבילברַאפ קינייוועניא יד
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 טָאה ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז עלַא זַא ,ןעזרעד טָאה ןלזג רעד זַא ,גָאט ןצנַאג ַא ןציז ןבילבעג

 ןפָאלעגייברַאּפ זיא רע .סיורג ןרָאװעג זיא יירעסיש סָאד .דרעפ ןפיוא טגָאיעגכָאנ ייז רע

 ,דלַאװ ןיא ףיט קעװַא ןוא ענילַאמ רעד ןבעל

 ןוא טקיאורַאב לסיבַא ךיז ןדיי יד ןבָאה ,ענילַאמ ןיא ןציז ןטונימ עכעלטע ןַא ךָאנ

 א ןוא סופ ַא ןיא טעדנּוװרַאפ קרַאטש זיא עילוט זַא ,טקרעמַאב ןעמ טָאה ןַאד טשרע

 עלַא טימ טריבורפ טָאה ןעמ .טססוגעג ןוא טצכערקעג קרַאטש רעייז טָאה רע .טנַאה

 העש רעבלַאה ַא ךאנ ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סע רָאנ ,ןעוועטאר וצ םיא ןעלטימ

 .ןעגנַאגעגסיוא רע זיא ,ןדייל ערעווש

 טָאה'מ ןוא ענילַאמ רעד ןופ סױרַא ןעמ זיא ,לקנוט ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו

 טָאה ןעמ ןוא ןענימ ןופ ןסירעגפיוא ןעוועג ןענייז ךעלדייב יד :ןברוח םעד ןעזרעד

 ןרעביא קעװַא ןענייז לַאפנָא ןכָאנ ענעבילבעגרעביא יד ..שפנ קידעבעל ןייק ןעזעג טינ

 ןתעב טּפַאכעגמורַא ייז טָאה קערש עסיורג א .עפורג רעד ןופ עקירעביא יד ןכוז דלַאװ

 ריאמ ןופ ךעלדייב יד וצ ןעמוקעגוצ ןעמ זיא ױזַא .דלַאװ ןטרעטשעצ ןרעביא ןייג

 דרע יד .טנערברַאפ -- ךעלדייב יד .ןפרָאװעצ ןעוועג ָאד זיא ץלַא .עפורג סעקשזייא

 ןַא ןעזרעד גנילצולּפ ןעמ טָאה ענילַאמ רעד וצ קירוצ געוו ןפיוא .טנערבעג טָאה םורַא

 ,טײרּפשעגרעדנַאנַאפ טנעה יד ,ּפָאק ןיא ןסָאשעג .שטנעמ ןטעגרהעג ,םענעגיוצעגסיוא

 רעזייל ,שטיווָאניירק עשַאמ) עקשַאמ סָאד זיא ןעוועג .געוו ןטימ ןיא ןגעלעג רע זיא

 ,טייהרעקידעבעל טּפַאכעג יז ןבָאה רעדרעמ יד .עפורג רעד ןופ (רעטכָאט סעשַאמ

 ןסָאשעג -- רעטעפש ןוא ןסקיב ערעייז ןופ ןדַאלקירּפ יד טימ טױט זיב ןגָאלשעג
 עטרעטשעצ ערעייז וצ טרעקעגמוא ךיז ענעבילבעגנבעל יד ןבָאה עטקירדרעד .חומ ןיא

 .ךעלדייב

 לאומש ןוא ןיקצאטס לרעב ןפָארטעג ןעמ טָאה ץַאלּפ ןטלַא ןפיוא קידנעמוקקירוצ

 יד טרָאד ןופ טריפעגסיורַא ןבָאה ,ענילַאמ רעד וצ קעװַא ןענייז עלַא .יקציטעיווס

 ןכָאנ ןכָארבעצ ןוא טגרָאזרַאפ ןסעזעג זיא ןעמ .רעייפ םוצ טכַארבעג ייז ןוא ןשטנעמ

 רעטייוו א טרעהעג ךיז טָאה טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא .קילגמוא ןשירפ

 .ןקָארשעג קרַאטש רעייז טָאה סע סָאװ ,טנוה ַא ןופ ןליב

 ייז .געוו ןופ תמ םעד ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא עפורג רעד ןופ ריפ קעװַא ןענייז דלַאב

 ןעגנערב וצ ןגרָאמ ידכ ,ענילַאמ ןופ רעפרעק ןטיוט סעילוט ןעמונעגסיורַא ךיוא ןבָאה

 ,קיטכיל ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו .קעווא זיא טכַאנ יד .הרובק וצ םישודק עדייב

 טלייצרעד ןבָאה ייז .ןשינעטלעהַאברַאפ ערעייז ןופ ןעמוקעג קירוצ עקירעביא עלַא ןענייז

 קעװַא ןענייז רענעמ יד .ןבעל ןבילבעג ןענייז ייז ױזַא יוו ןוא שינעעשעג רעד ןגעוו

 יד זיא לסיב א רעטעפש .ןייז וצ רבוק ייז םיתמ עשירפ ייווצ יד טכַארבעג ןוא

 ןסעזעג זיא ןעמ ּוװ ץַאלּפ ןטלַא ןַא ףיוא דלַאװ ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז עפורג עצנַאג

 טלעפ סע זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע .קירוצ ןטַאנָאמ עכעלטע טימ
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 יז קַעווַא ענייז עפורג רעד ןופ עכעלטע .(רעטכָאט עטסגניי סעשָאמ-רעזייל) לגייפ

 ייז ןוא רעכוטסַאּפ עלַא ייב ריא ףיוא טגערפעגסיוא ןבָאה ייז .דלַאװ ןרעביא ןכוז

 יירד ךָאנ .ןבעג ןסיוו וצ ךיילג ייז ןלָאז ,רעפרעק ריא ןעניפעג ןלעוו ייז ביוא זַא ,טגָאזעגנָא

 ןטילעג טָאה יז .טנַאה ןיא עטעדנּווורַאפ רעווש א ןעמוקעג ןיילַא יז זיא ןכוז געט

 ןעמ טָאה .עכעלקערש ןעוועג ןענייז ןעיירשעג ןוא תולוק עריא .ןקיטייו עקרַאטש

 ןוא ןכָאװ עכעלטע ייברַאפ ןענייז סע .ןעלטימ עמערָא טימ דנּוו ריא ןלייה ןביוהעגנָא

 .טנוזעג ןרָאװעג זיא לגייפ

 ,רעטלעק ןרָאװעג זיא סע .םיארונ-םימי יד ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה סע

 -ןַאלק דלַאװ ןיא ןדיי יד וצ ןייגרעד ןגעלפ גָאט ןדעי .סנגער עקרַאטש ּפָארַא ןענייז ךָאנרעד

 .עצילעב טּפַאכרַאפ ןבָאה ןוא ןרָאװעג קרַאטש ןענייז עכלעוו ,"עסייוו, יד ןגעוו ןעג

 ,הטיחש א ףיוא טכירעג ךיז טָאה .עדיל ָאטעג רעקיצנייאנואנייא רעטצעל רעד

 יד .ןדיי עקיטרָאד יד ןעוועטַאר וצ ױזַא יוו ,געווסיוא ןייק ןעזעג טינ ךיז טָאה סע ןוא

 רעד ןעמוקעגנָא זיא הנשה-שַאר רַאפ ץרוק .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע ןרָאוועג זיא עגַאל

 -ברעמ ץנַאג "ןייר-ןדייא ןכַאמ ןוא ןדיי ענעבילבעגנבעל עלַא ןרידיווקיל וצ לעפַאב

 עכעלקילגמוא לסיב סָאד ןבילקעגפיוא ןעמ טָאה גָאט א םענייא ןיא .דנַאלטורסייוו

 טרַאּפשעגײרַא עלַא טרָאד ייז טַאה ןעמ .עיצנַאטס רעד וצ טכַארבעג ייז ןוא ןדיי רעדיל

 עקיכעטש טימ ךעלרעטצנעפ ןוא ןריט יד טּפַאלקרַאפ ,ןענָאגַאװ-טסַאל עקיצומש ןיא

 טריפעג ייז טָאה ןעמ זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה רעטעּפש .טקישעגקעװַא ןוא טָארד

 "זַאג יד ןיא טנערברַאפ ליז טָאה ןעמ ּוװ ,קענַאדיימ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא

 יד .ןעװעטַאר וצ ךיז ןוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ןשטנעמ ענלצנייא זיולב .ןרעמַאק

 ,עילימַאפ ןוא ָאקּפוּפ עיטימ ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ ,דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ

 יד טָא .עדיל ןופ עדירפ יורפ ןייז ןוא יקסדַאשטלָאמ בקעי ןוא יקצעינעוויא לאומש

 ןלענש ןייז ןיא ןעוועג זיא גוצ רעד ןעוו ,סענָאגַאװ יד ןופ ןעגנורפשעג ןענייז ןשטנעמ

 בקעי .טריניאור ןוא ןכָארבעצ קרַאטש ןעוועג ןענייז ענעמוקעג-יינ יד ןופ ליפ .גנַאג

 קעװַא ןענייז עקירעביא עלַא .עפורג רעצילעב רעד ןיא ןבילבעג זיא יקסדאשטלאמ

 ןעמ זיא ,טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ץַאלּפ םעד ףיוא ןציז רעגנעל .סעפורג ערעדנַא ןיא

 עיינ טיובעגסיוא רעדיוו טרָאד ןוא טרָא םעיינ ַא ףיוא ,דלַאװ ןיא רעפיט קעװַא

 *עסייוו, יד זַא ,ןעגנאלק ןרָאװעג טיירפשראפ רעדיוו ןענייז גנילצולפ .ךעלדייב

 זַא ןוא (רעגַאל םענופ רעטעמַאליק יירד א רעפעגמוא) ןָאלבז ףרָאד ןיא ךיז ןעניפעג

 יד ףיוא ןלַאפוצנָא גנונעכערסיוא רעד טימ ,ןַאמעינ םעד ןעווַארפרעבירַא ךיז ןלעוו ייז

 ןענָאק וצ ףיוא טעפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע .ןטכינרַאפ ייז ןוא ןפורג עשידיי

 .ןקעטשרַאפ וצ ךיז -- ןעוועג זיא גנוטער עקיצנייא יד ןוא ןפיולטנַא

 ןטידנַאב יד ןענייז ,1943 רָאי ןפ ירשת 'ג ,הנשה-שאר ךָאנ גָאט ןייא טקנופ

 ךיז ןוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ךָאנ זיא סע ןעמעוו ,עפורג סעקשזייא-ריאמ ןלַאפַאב
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 טּפַאכעג ןבָאה ייז ןעמעוו ,רעקיצנייא רעד .קינראטסוק ןטנעָאנ ןיא ןקעטשרַאפ וצ

 ,רעוועג ךיז ייב טַאהעג וליפַא טָאה רע .יקציווַאס עווייפ ןעוועג זיא ,טייהרעקידעבעל

 םיא ןבָאה ןטידנַאב יד .ןסישּפָא וצ ךיז םעד טימ טַאהעג טייצ ןייק טינ טָאה רע רָאנ

 עטלַא עקילָאמַא יד ןופ ץַאלּפ ןפיוא ,ןָאלבז ףרָאד םוצ גנוטכיר רעד ןיא טריפעגקעווא

 זַא ,םיא ןופ טרעדָאפעג ןוא ןגָאלשעג קרַאטש רעייז טרָאד םיא ןבָאה ייז .ךעלדייב

 קידנלעוו טינ .ןדיי רעצילעב עקירעביא יד ךיז ןעניפעג סע ּוו ןבעגסיורַא לָאז רע

 עקילָאמַא יד וצ טריפעגקעווַא עווייפ ייז טָאה ,ענייז רעדירב עקירעביא יד ןבעגסיורַא

 .ָאטינ רענייק זיא טרָאד זַא ,רעכיז קידנעייז ןוא קידנסיוו ,ךעלדייב

 ןעמוקעגפיונוצ עלַא ךיז ןענייז ,טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש סָאד זַא ,וצדטכַאנרַאפ

 יד ייב ךיז טרעה סע סָאװ ,ןרעוו ריווועג קעווא ןענייז עכעלטע .טרָא ןטלַא ןפיוא

 ןוא ,עקפסוי ,ןוז רעטסגניי סעקייש-קישטלע ןפיולוצ ןעמוקעג זיא גנילצולפ .ןדיי ערעדנַא

 רענעמ עלַא .דלַאוו ןיא רעטעגרהעג ַא טגיל עווייפ זַא ,העידי עכעלקערש יד טגָאזעגנָא

 ןענופעג םיא טָאה ןעמ .ןיז רבוק ןוא ןעמענוצ םיא קעװַא ףכית ןענייז

 טיירדעגסיוא ןעוועג ןענייז טנעה יד .םינפ ןוא ּפָאק ןיא םענעגָאלשעצ קרַאטש ַא ןגיל

 רעקעלפ עווָאבוד ,עסיורג ןגעלעג ןענייז רעפרעק ןייז ןבענ .ןכָארבעצ ןוא ןטניה ףיוא

 ןיא זיא ליוק ַא ןופ ןמיס ןייק ,טיוט זיב טעגרהרעד םיא ןבָאה ןטידנַאב יד עכלעוו טימ

 .ןעוועג טינ רעּפרעק ןייז

 ןענַאטשעג ןענייז הרובק וצ טכַארבעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלטע יד

 ןעמונעגמודַא ,יקציווַאס עווייפ דלעה םענעלַאפעג טשרע ןופ רבק ןשירפ םעד ראפ

 .קיטייוו ןיא ןוא רעיורט ןיא

 רעדורב ןייז ןעוו ,דלַאוו ןטכידעג ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה ןייוועג רעליטש א

 רעד ןיא ןבָאה רעטרעוו ענייז ."שדקתיו לדגתי, טגָאזעג טָאה ,םייחל לדבי ,ריאמ-רעזָאל

 .רעטעלב-רעמייב עטכידעג יד ןופ שיורעג ןטימ טשימעגסיוא ךיז טכַאנ רעלעקנוט

 דלַאוו ןיא םינימה-לכמ ןטימעסיטנַא

 ןייק קירוצ ןַאמעינ ןרעביא טעװַארּפעגרעביא טכַאנ יד ךיז ןבָאה "ץעסייוו, יד

 זיא גָאט ןבלַאה םורַא .דלַאװ ןיא קיאור זעוועג ןיוש זיא ירפ ןגרָאמ וצ .ןַאלבז

 "סעקדַאווס, ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ןוא עשטשופ ןופ רענַאזיטרַאּפ עפורג א ןעמוקעג

 ,ןסייהעג טָאה'ס .תונוחצנ עסיורג רעייז טַאהעג ןבָאה ןטעיווָאס יד ,(טנָארפ ןופ סעיינ)

 .יירפ רעד ףיוא קירוצ סױרַא ןענָאק טעוו'מ ןוא ןרעיודעג גנַאל טינ ןיוש טעוו'ס זַא

 -טסעדנופ עלַא ןבָאה ,שירפ ןעוועג ךָאנ זיא ןיקציוואס טימ קילגמוא רעד שטָאכ ןוא

 רעצילעב רעד ןעוועג ךיוא זיא רענַאזיטרַאּפ יד טימ .סעיינ עטוג יד טימ טיירפעג ךיז ןגעוו

 "אנישרַאטס, רעד ןעוועג זיא רע .(ןוז סהלגע-לעב םעד לקנַאי לקעמ לשריה-דוד דיי



 ביזש .ב .ח 200

 עבַאגפיוא רעד טימ רעהַא ןעמוקעג זיא רע ןוא דַאירטָא ןופ (רעגרָאזרַאפ-ןטקודָארּפ)
 ,שטנעמ רערעטלע ןַא ןעוועג ןיוש זיא לשריה-דוד .דַאירטָא ןרַאפ ןטקודָארּפ ןפַאש וצ
 ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא טוג רעייז ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .טלַא רָאי 63 8 רעפעגמוא
 עטנּפָאװַאב עפורג יד ןוא קיאור ץנַאג ןעוועג זיא וצ-טכַאנרַאפ .ןטקַא-המקנ ןיא ןוא ףמַאק

 יד ןפַאש טפרַאדעג ןבָאה ייז ּוװ ץיפעשטַאז ףרָאד ןיא ןרָאפעגקעװַא ןענייז רענַאזיטרַאּפ

 טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז ייז זיב ףרָאד ןיא טמַאזעג ייז ןבָאה העש ייווצ .ןטקודָארּפ

 .ןײרַא דלַאװ רעייז ןיא קירוצ ןרָאפעג ןענייז ןוא עבַאגפיוא רעייז

 יד טימ ןפָארטעג רעדיוו עפורג יד ךיז טָאה יקאשרַאק ףרָאד םוצ קידנעמוקוצ

 יד .ןַאמעינ ןרעביא טעװַארּפעגרעבירַא טייהרעטכירעגמוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"עסייוו;

 טזומעג ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןוא יירעסיש א טימ טנגעגַאב ייז ןבָאה ןטידנַאב

 רעייז ןעוועג זיא ןעלשריה-דוד .טקעטשרַאפ ךיז ןוא דלַאוו ןופ ןטייז עלַא ןיא ןפיולעצ

 ןופ בורג ןקידייל ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה רע ןוא רעטלע ןייז ןיא ןפיול וצ רעווש

 ןוא טקרעמַאב טינ םיא ןבָאה ןטידנַאב יד זַא ,קידנעניימ ,טרָאד ןבילבעג ןוא לפָאטרַאק

 םיא ָאי רעבָא ןבָאה ןטידנַאב יד .קעװַא ןלעוו ייז זיב ןציזרעביא ןענָאק טעוו רע

 רעטנענ קידנעמוקוצ ,בורג םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלעג ךיילג ןענייז ייז ןוא טקרעמַאב

 ךיז טָאה לשריה-דוד .רעוועג-ןישַאמ ןופ רעייפ ךעלקערש א טנפעעג ייז ןבָאה

 יד .סקיב ןייז ןופ ליוק עטצעל יד ןסָאשעגסיוא טָאה רע זיב שידלעה טקידייטרַאפ

 יד ,ּפָאק ןיא ןסָאשעג םיא ןוא ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ןַאד םיא ןבָאה רעדרעמ

 ןטרעפ םעד ןעשעג זיא קילגמוא סָאד .דרע רעד ףיוא ןגיל טזָאלעג םיא ןבָאה ןטידנַאב

 .1943 רָאי ןיא ,ירשת גָאט

 רעצילעב רעד ןופ ןאמ עכעלטע ןרָאפעגקעװַא ןענייז טכַאנ רעבלעז רעד ןיא

 טָאה ןעמ ּוװ ןיירַא דלַאװ ןיא תמ םעד טכַארבעג ןוא רענַאזיטרַאּפ יד טימ עפורג

 ןכעלקערש םעד ךָאנ .רעדניק סעקהשמ רעזייל ןופ םירבק יד ןבעל ןעוועג-רבקמ םיא

 ,טרעגרערַאפ קרַאטש ןפורג יד ןיא עגַאל יד ךיז טָאה ןקילגמוא עשירפ יד ןוא לַאפנָא

 .רעטניוו ןופ ןעמוקנָא ןטימ לעיצעפס

 וצ ןרָאװעג רעווש זיא סע ןוא ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז טָאה רעטניוו רעד

 ףיוא ןייגוצקעווא רעדיוו טרידיצעד ךיז טָאה עפורג יד .ךעלדייב-רעמוז יד ןיא ןציז

 ןענופעג טָאה ןעמ .רעטניוו םעד ןייזרעביא טרָאד ןוא עקטאשטלאמ טייז רעטייווצ רעד

 עמעווקַאב ןוא עסיורג א טיובעגסיוא טרָאד ןוא רעדלעוו רעצישולג יד ןיא ץַאלּפ ןטוג ַא

 ןופ לַאּפ ןיא *ענילַאמ, ַא טימ טרעכיזרַאפ ךיוא ךיז ןעמ טָאה קיטייצכיילג .עקנַאילמעיז

 .רעדרעמ ערעדנַא רעדָא ,"ןקַאילָאּפ עסייוו, יד ןופ ןלַאפנָא

 ןגעלפ הרבח ערעגניי יד .יינש רעטכידעג א ןטיש ןביוהעגנָא טָאה ןשיווצניא

 ןרעטצניפ ןכרוד ךיז ןפעלש סעכורעיװַאז ןוא סמערוטש ןופ טכענ עכלעזַא טָא ןיא
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 -אבטיונ ערעדנַא ךיוא יוו ,ןסע סעפע ןביילקוצפיוא ידכ ,ףרָאד ןטנעָאנ א וצ זיב דלַאװ

 עלַא ןופ .ןבעל ןטימ טריקיזיר ןעמ טָאה ,ףרָאד ןיא קידנעמוקניירַא .ןטייקיטפרעד

 -סייוו ,ןשטייד רַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדעג טָאה ןעמ .טיוט רעד טרעיולעג טָאה ןטייז

 זיא קינייוו ךָאנ זיא סָאד ביוא ןוא רעניארקוא ,ןקַאילָאּפ עסייוו ,ייצילֶאּפ עשיסור

 רָאנ יוו עכלעוו ,"דַאירטָא-רעדיל, ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיסור "ענעגייא, רַאפ -- ךיוא

 רעד ןופ רענייא זיא לָאמ ןייא .טרָא ןפיוא ןסיש םיא ייז ןגעלפ ,דיי ַא ןּפַאכ ןגעלפ ייז

 "רעדיל, עקיזָאד יד םיא ןבָאה ,טיורב ךָאנ יראדנאב ףרָאד ןיא ןעמוקעג עפורג

 טלָאװעג ןוא ןָאיּפש ןשטייד ַא רַאפ םיא ןעמונעגנָא ,טּפַאכעג רעדרעמ-רענַאזיטרַאּפ

 ,ַאבויל ןעמָאנ ןטימ םינָאלס ןופ לדיימ שידיי ַא סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ןייז .ןסיש

 טָאה יז .טנעקרעד םיא ,דַאירטָא ןיא עקשידיי עקיצנייא ןוא ןייא יד ןעוועג זיא עכלעוו

 .טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעוועטַארעג םורַא ױזַא ןוא ייז ייב ןטעבעגסיוא םיא

 ךצ ןבָאה ,יינש רעטשרע רעד טגײלעגקעװַא ךיז טָאה סע יוו םעד ךָאנ ךיילג

 ַא וצ טכַארבעג טָאה סָאד .וצ געוו םוצ זיב עקנַאילמעיז רעד ןופ ןדַאילש טכַאמעג

 ןטידנַאב יד ךיוא ױזַא .טרַאוועג םעד ףיוא ןבָאה *ןקַאילָאּפ-עסייוו, יד .קילגמוא ןשירפ

 ןוא ןענעגרה וצ ױזַא יוו ,געוו א טכוזעג רָאנ ןבָאה ייז םורָאװ ."דַאירטָא-רעדיל, ןופ

 וצ ךעלגעממוא ןעוועג ןיוש זיא סע .דלַאװ ןיא ןדיי ענעטלַאהַאב יד ןעגנערבמוא

 -קעווַא טזומעג רעטניוו ןטימ ןיא טָאה עפורג יד ןוא ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןציז ןביילב

 "רעד עפורג יד טָאה רעירפ געט רֶאּפ ַא טימ ךָאנ סָאװ ןעוועג זיא קילג סָאד .ןייג

 (עדוסאפ-יאמאל) ןַארַאב ןימינב ןַאזיטרַאּפ רעד ,דלעה ןשידיי םעד ןופ לווירב א ןטלַאה

 ןביולק ןטידנַאב יד לייוו ,טרָא םעד ןופ קעװַא רעלענש ןסייהעג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 רעשעילוק יד ןיא קעװַא עפורג יד זיא טכַאנ עבלעז יד ךָאנ .לַאפנָא ןַא ןכַאמ וצ ךיז

 ןקידרעירפ ןפיוא .ןפורג רעצילעב עקירעביא יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע וו רעדלעוו

 .עילימַאפ ןייז ןוא קישטנאראב ןמחנ ןציז ןבילבעג ןענייז "ץעיוואסא, ןיא ץַאלּפ

 ףיוא ןלַאפעגנָא ןטידנַאב-רענַאזיטרַאּפ יד עקַאט ןענייז רעטעפש געט רָאּפ ַא ןיא

 ךיז ןבעל ןטימ םיוק ןוא םוקנָא רעייז טרעהרעד ייז ןבָאה קילג םוצ .עפורג רעייז

 "ייוטייצ ןלעטשפיוא ןעמונעג רעדיוו עפורג יד טָאה דלַאװ רעשעילוק ןיא .ןפָאלעצ

 ַא ןקיטרַאפסיוא ןזיב ןציזרעביא ייז ןיא ןענָאק וצ ידכ ,דרע רעד ףיוא ךעלדייב עקיל

 יד ןיא ןעוועג זיא עקנַאילמעיז רעיינ רעד ןופ ץַאלּפ רעד .עקנַאילמעיז עמעווקַאב

 .שטיּפעשטַאז ףרָאד םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו ןופ טייוו טינ ,רעדלעוו רעיראישטנאה

 רעד .ןעוועג טינ זיא הרירב ערעדנַא ןייק רָאנ ,רעטוג ןייק ןעוועג טינ זיא טרָא סאד

 רעייז ןעוועג ןענייז טסערפ יד .טפַארק רעצנַאג ןייז ןיא ןענאטשעג ןיוש זיא רעטניוו

 רַאפ זיא סָאװ עבַאגפיוא יד .טכַאנ ןוא גָאט ןלַאפעג ןענייז ןעיינש יד ןוא עקרַאטש

 רעטניוו םעד ןעמוקרעביא םוצ ןטיירגוצ ךיז :ןעוועג זיא ןענַאטשעג עפורג רעד

 עכעלטע ךָאנ ןענַאטשעגוצ ןענייז עפורג רעד וצ .גרַאוונסע ןופ ןסַאּפַאז ןעלמַאזפיוא טימ
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 .ףירגנָא ןַא ןופ לַאּפ ןיא רערעכיז ליפ טליפעג ךיז טָאה ןעמ ןוא רעוועג טימ ןַאמ

 .גרַאוונסע רעדנַא ןוא טיורב רעפרעד יד ןיא ןפַאש וצ ןרָאוועג רעטכייל ךיוא זיא ױזַא

 ןעגנערב ןוא ןיירַא געוו ןיא ןביילק ךיז ןשטנעמ ערעגניי יד ןגעלפ טכאנ עדעי

 עפורג יד טָאה ןכָאװ ייווצ ךָאנ .לעמ ןוא טיורב ,לפָאטרַאק טימ ןרופ רעפרעד יד ןופ

 .רעטניוו םעד ןעמוקרעביא ןענָאק וצ ידכ ,גרַאוונסע סַאּפַאז ןקיטיונ םעד טַאהעג ןיוש

 -עגסיורַא טינ ץעגרע ןיא ןוא טרָא ןפיוא ןציז ןבילבעג ןשטנעמ יד ןענייז םעד ךָאנ

 ןביוהעגנָא ןבָאה טסערפ יד ןעוו .טרעיודעג טינ החונמ יד טָאה גנַאל רָאנ .ןעגנַאג

 טימ עקנַאילמעיז עלופ ַא ןענורעגנָא זיא ,ןייגעצ ןעמונעג טָאה זייא סָאד ןוא ןזָאל

 ןרעכעה א ףיוא ,עקנַאילמעיז עטייוצ א ןעיוב ןבייהנָא טזומעג טָאה ןעמ .רעסַאוו

 ןלעטשפיוא טלָאװעג יז ןעמ טָאה בייהנָא ןיא .ןרעוו ןענוררַאפ טינ לָאז סע ידכ ,ץַאלּפ

 זיא ףוס םוצ רָאנ ,ןשטנעמ ענייז טימ יקסווָאצֶאלז לארשי ןסעזעג זיא'ס וו טרָא ןבענ

 רעד וצ ןענייז דניצַא .ץַאלּפ ןטייווצ ַא ןענופעג ןוא דלַאװ ןיא רעפיט קעװַא עפורג יד

 ןעיובפיוא סָאד טרעיודעג טָאה געט 4 .עילימַאפ ןוא ָאקּפוּפ עיטימ ןעמוקעגוצ עפורג

 זיא גנַאל רעבָא ,עסיורג ַא ןוא עמעװקַאב ַא רעייז ןעוועג זיא יז .עקנַאילמעיז עיינ א

 .ןביילברַאפ וצ ןעמוקעגסיוא טינ ָאד ךיוא

 ןוא ײמרַא ןייז טימ ןשטייד יד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,לַארענעג רעשיסור)

 ןבָאה סעצווַאסַאלוו ענעפורעג ױזַא יד .(ןטעיווָאס יד ןגעק טייז רעייז ףיוא טפמעקעג

 יד טריקָאלב ןבָאה ןוא סרעטנעצ-רענַאזיטרַאּפ ףיוא סעװַאלבָא עסיורג טריפעגכרוד

 ןרעטניה ןופ ןלעװ רענַאזיטרַאּפ ןוא ןדייא :טרעלקרעד ןבָאה ייז .רעפרעד עקימורַא

 ."םענייא זיב ןרעוו ןטָארעגסיוא ןוא ןרעוו ןענופעגסיוא ןייטש

 ײמרַא סװָאסַאלװ ןופ רענלעז רועיש א ןָא ןעמוקעגנָא ןענייז רעפרעד יד ןיא

 יד ןיא טקיטסעפעגנייא סעצווָאסַאלװ יד ךיז ןבָאה ,רָאי 1944 רַאונַאי גנַאפנָא ןיא

 ךָאנ ףרָאד ןיא ןייגסיורַא .ןענָאנַאק ןופ רעדלעוו יד ןסָאשַאב גָאט ןדעי ןוא רעפרעד

 וצ יוו געווסיוא רערעדנַא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ךעלגעממוא ןעוועג זיא ןטקודָארּפ

 .ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ

 רעדלעוו יד ןריקָאלב סעצווַאסַאלוו יד

 רעד .עשטשופ רעקסנאשטיפיל ןיא קעװַא עפורג יד זיא 1944 גנילירפ גנַאפנָא

 :דליב ךעלקערש ַא טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ןבָאה ןיהַא געו רעד ןוא גנַאגקעװַא

 ןבָאה עטעשטומעגסיוא ןוא עקירעגנוה ,ענעכָארבעצ ,ןדיי עכעלקילגמוא עכעלטע

 יד ןופ ךעלעגעוו עלָאמש יד רעביא ,טנעה יד ןיא ךעלעקעטש יד טימ טפעלשעג ךיז

 -עגנָא ןענייז :ליצ רעייז טכיירגרעד ייז ןבָאה ןגרָאמירפ ןטימ םיוק .רעדלעוו עסיורג

 -יווַאנאימעשזד יד ןיא סעפורג ערעייז טימ ןדיי רעלטעשז ןופ רעגַאל ַא ןיא ןעמוק



 403 רענַאזיטרַאּפ טימ דלַאװ ןיא

 ."רעגַאל-עילימַאפ רעציװָאנַאימעשזד, ןסייהעג עקַאט טָאה רעגַאל רעד .רעדלעוו רעצ
 ךָאנ זיא אד ןבעל סָאד .ןרעגַאל עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענייז רעדלעוו עטנעָאנ יד ןיא
 רעהַא ןעמוק ןגעלפ ןדַאירטָא ענעדישרַאפ ןופ רענַאזיטרַאּפ ."לאמרַאנ, ץנַאג ןעגנַאגעג

 סָאװרַאפ ,ןדיי יד ייב ןעקנירט ןוא ןסע טרָאד ןגעלפ ןוא סעזייר עגנַאל ךָאנ ןעורּפָא ךיז
 .ןלָאצַאב טוג ןגעלפ ייז

 עכלעוו ןדיי יד .עלעטעטש שידיי שיּפיט ןיילק ַא יוו ןעזעגסיוא טָאה רעגַאל רעד
 -עגנייא טַאהעג ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה ,דלַאװ רעשעילוק ןופ ןעמוקעג רעירפ ךָאנ ןענייז

 סָאװרָאנ יד ךיוא ,ןעניווו םוצ סעקנַאילמעיז עיינ ךיז ראפ טיובעגסיוא ןוא טנדרָא
 םוצ ךיז רַאּפ טיירגעגוצ ןוא טעברַא רעד וצ טלעטשעג ךיילג ךיז ןבָאה ענעמוקעגנָא

 יקסדאשטלאמ ןוא ָאקּפוּפ עילימַאפ ןוא יקצאטס לרעב .ךעלדייב עקידרעמוז זעניווו

 .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 טָאה ָאד .ןרעטיירבסיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעצווָאסַאלוו יד ןופ עדַאקָאלב יד

 ןופ ץוש רעד בילוצ רעכיז ןעוועג ןעמ זיא ָאד .טכַארטעג טינ םעד ןגעוו רענייק

 קידנריקיזיר ,קעװַא עפורג רעד ןופ ענלצנייא ןענייז לָאמ עכעלטע .רענַאזיטרַאּפ יד

 טכַארבעג ןוא רעדלעוו רעירַאשטנַאה יד ןיא עקנַאילמעיז רעטלַא רעד ןיא ,ןבעל ןטימ

 ןטלַאהַאב ןעוועג זיא ץלַא סָאד .לפָאטראק ןוא לעמ ענעבילבעגרעביא עציילפ רעד ףיוא

 .רעטעמַאליק 30--25 א ןפעלש ױזַא סע טגעלפ ןעמ ןוא ענילַאמ ַא ןיא

 -עסייוו יד זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ןאמעינ טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ךיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ .ןדיי ןוא רענַאזיטרַאּפ ןגעק ףמַאק ןסיורג ַא ןריפ ןקַאילָאּפ

 -אבילַאנ ןופ עיניליןַאב טייז רעטייווצ רעד ןופ .עשטשופ רעד ןיא ןעמוק רעייז ףיוא

 ַא ךיוא יוו ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשיסור עסיורג ןענַאטשעג ןענייז עשטשופ רעק

 םענופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ןָאזרעּפ 1200 ןופ דַאירטָא רעשידיי רעסיורג

 .יקסלעיב היבוט ןשידלעה

 זַא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה ,ָאידאר ןשיטעיווָאס ןיא ענעבעגעגרעביא סעיינ יד ןופ

 ןופ ןטערטקירוצ םעד ןופ טליפעג ךיוא סע טָאה ןעמ .ךיז טרעטנענרעד טנָארפ רעד

 יד ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא חרזמ ןופ ןעמוקנָא גָאט ןדעי ןגעלפ ייז .סעצווָאסַאלװ יד

 רעד ןיא רעזייה עקיצנייא וליפַא ןוא רעפרעד עלַא טריקָאלברַאפ ןבָאה ייז .רעפרעד

 ןיוש ןעוועג ןענייז ייז .ןקָארשעג טינ םעד רַאפ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאפ יד .עשטשופ

 -וצ ןעמוק ןגעלפ טנװָא ןדעי .אנוש םעד דנַאטשרעדיוו א ןבעג וצ ףיוא קרַאטש גונעג

 ,ןטנַאסעד טימ רעוועג ןפרַאװּפָארַא ןוא עווקסָאמ ןופ ןענַאלּפָארעַא עשיטעיווָאס ןעילפ

 ןטנַאסעד יד .ןטקַא-עיסרעוויד יד ןוא גנוגעוואב-רענַאזיטרַאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ

 ןבָאה ייז .טנָארפ ןופ סעיינ יד ןבעגרעביא ןוא ןרעגַאל-עילימַאּפ יד ןיא ןעמוק ןגעלפ

 יז ןבָאה ייז .םירעיופ יד ןשיווצ ,רעפרעד יד ןיא עדנַאגאּפָארּפ עסיורג ַא טריפעג

 -יוואנאימעשזד, ןיא "עלעטעטש םעניילק, םעניא ןבעל סָאד .ןכַאז ןוא טלעג טלייטעג
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 רעד טקורעגנָא טָאה סע זיב ,"לַאמרָאנ ץנַאג, טריפעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה "רעגַאל רעצ

 ,1944 רָאי ןופ רעמוז

 גנואיירפַאב רעד ןופ הדיל-ילבח יד

 עטצעל סָאד טעמכ טריקָאלברַאפ טַאהעג ןיוש ןבָאה סעצווָאסַאלװ יד יוו םעד ךָאנ
 -כרוד ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ."טעברַא רעייז, וצ ןטערטעגוצ ייז ןענייז ,זיוה עשירעיופ

 .רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא עשטשופ ןיא עװַאלבָא עטריזילַארטנעצ ַא ןריפ

 .רעדלעוו יד ןיא ןקנַאט טימ ןירַא סעצווָאסַאלוו יד ןענייז 1944 ינוי ןט-12 םעד

 ןענָאיַאר:רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנורעטשינכרוד עכעלטנירג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןיא ןדיי עקידנפָאלש יד טקעוועגפיוא ןגרָאמירּפ ןיא טָאה ןקנַאט יד ןופ שיורעג רעד

 וצ ךיז ּווו ,ץַאלּפ ןייק .דלַאוו ןסיורג ןופ ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא ןעמ .רעגַאל

 -עג ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה געט עטשרע יד ןיא .ןעוועג טינ זיא ןטלַאהַאב

 ךָאנ ףמַאק רעסיורג ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע ןוא דנַאטשרעדיװ ןסיורג א טלעטש

 טּפַאכרַאפ ןבָאה רעדרעמ יד ןוא ןבעגרעטנוא טזומעג רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןבָאה געט 5

 ךיז ןענייז ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ןופ ןטָארטעגּפָא ןענייז רענַאזיטרַאּפ יד .ןרעגַאל יד

 .רעדלעוו יד ןיא רעפיט ןפָאלעצ

 ,סענילַאמ עטיירגעגוצ יד ןיא טקעטשרַאפ ךיז טָאה רעגַאל ןשידיי ןופ לייט ַא

 עפורג יד .רענַאזיטרַאּפ עקידנטערטּפָא יד טימ ןעמַאזוצ ןפָאלעגקעװַא ןענייז ערעדנַא

 יד ןיא רעפיט רעטעמָאליק 25 ַא קעװַא זיא ןוא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רעצילעב

 .ערַאשטש ךייט םוצ ,ןישטערעד טָאטש רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,רעדלעוו

 ןענופעג ןבָאה ייז ןעמעוו ןוא רעגַאל ןשידיי ןיא טפַאכעגניירַא ךיז ןבָאה רעדרעמ יד

 ַא .תונברק 11 ןעוועג ךיילג ןענייז גָאט םעד ןיא .ךעלדייב יד ןיא ןסָאשעצ ךיילג

 ,דלַאװ ןיא ןקעטשרַאפ ךיז ןוא ןפיולטנַא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלדיימ 12 ןופ עּפורג

 ןבירטעג הנווכ טימ ןוא טגָאיעגכָאנ ייז ןבָאה םיחצור יד .ןרָאװעג טקרעמַאב ןענייז

 ךיז קידנלעוו טינ ,רעסַאװ ןיא ךיילג ןפָאלעגניירַא ןענייז ייז ןופ ליפ .ןַאמעינ ךייט םוצ

 ךיז ןבָאה ךעלדיימ 7 .םינלזג יד ןופ טנעה יד ןיא טייהרעקידעבעל ןבעגרעביא

 טריפעגקעװַא ייז טָאה ןעמ .ןרָאװעג טפַאכעג זענייז 5 עקירעביא יד ןוא ןעקנורטרעד

 רעלטעשז ןפיוא טנערברַאפ ייז ןַאד ןוא געט עכעלטע טקינייפעג ,הסיפת רעלטעשז ןיא

 .(ןטסירק עשיסורסייוו יד ןופ ןעגנולייצרעד יד טיול) קרַאמ

 א רעייז ןעוועג זיא ;רעדלעוו רעילַאקצָאמ יד וצ עפורג רעד ןופ געוו רעד

 ןבירטעג ןוא ןסָאשַאב קרַאטש ייז ןבָאה רעדרעמ יד .רעשילַאקיזיר ןוא רערעווש

 סעצוָאסַאלװ יד .יירעסיש ַא טכליהעג טָאה םורַא ןוא םורַא .ןיירַא רעייפ ןיא קירוצ

 טּפעלשעג ךיז עּפורג יד טָאה העש ףניפ .רעפרעד עקימורַא עלַא ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה
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 טרָאד ךיז ןוא דלַאװ ןסיורג א וצ ןעמוקעגוצ זיא יז זיב ךעלעגעוו ןוא ןגעוו רעביא

 .ןעורּפָא טצעזעגקעוַא

 רעדרעמ יד .ןליוק ןופ לגָאה ַא טזָאלעגּפָארַא ךיז עפורג רעד ףיוא טָאה גנילצולפ

 זיב ןזעוועג ןענייז סעטָאלב יד ןוא ןפמוז יד .דלַאוו ןסיורג ןיא רעפיט ןיירָא ןענייז

 ןכָארקעג ןענייז ,טגיילעג טינ טכַא ןייק םעד ףיוא ןבָאה רעדרעמ יד .זדלַאה ןרעביא

 ױזַא קידנעייג .רענַאזיטרַאּפ יצ ,ןדיי טכוזעג ןוא טרעטשינעג ןוא ןפמוז עפיט יד ןיא

 טּפַאכעג ייז ןבָאה לָאמנייא .סעפורג עשידיי ףיוא ןפָארטעגנָא עקַאט ייז ןבָאה ,דלַאװ ןיא

 ןציזּפָא ןכָאנ .ןסָאשעג ייז ךיילג ןוא ,ךעלדיימ 2 -- רעטנורעד ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי 5

 .ןשטנעמ עקידנפיולכרוד טקרעמַאב גנילצולּפ עפורג יד טָאה ,טרָא םעד ףיוא געט יירד

 ןופ רעריפשסיוא סיוועג ןענייז סָאד זַא ,טניימעג ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה עלַא

 רעבָא .טרָא םעד ןופ טייוו טינ ןיוש ךיז ןעניפעג רעדרעמ יד זַא ןוא ,סעצווַאסַאלוו יד

 טסּווורעד ךיז טָאה ןעמ ןוא רענַאזיטרַאּפ ןענייז סָאד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה דלַאב

 לסיב ַא ןרָאװעג זיא ןצרַאה ןפיוא .עדַאגירב עטקעטשרַאפ רעייז טרינָאיצַאטס ָאד זַא ,ייז ןופ

 רעד :הרצ רערעדנַא ןַא ןופ ןדייל ןביוהעגנָא ןעמ טָאה לייוורעד רעבָא .רעכעליירפ

 עכעלטע יד רַאפ זיא ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה עּפורג יד סָאװ ,גרַאוונסע סַאּפַאז

 טלעוו רעד ןיא טלעג םוש ןייק רַאפ .ןרעגנוה ןבױהעגנָא טָאה'מ ןוא ןעגנאגעגסיוא געט

 ןופ ןטילעג ןבָאה טפיוהרעביא .ןסע םוצ סעפע ןגירק ןײגסױרַא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה

 .ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדניק עניילק יד רעגנוה ןרעווש

 ייב ךיוא .שיילפידרעפ ןסעגעג געט עכעלטע ןופ ןיוש ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 דרעפ םורַא ןעשזדנָאלב סע יװ ױזַא זַא ,קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא זיא עפורג רעד

 ןוא קעװַא ןענייז ןַאמ ייווצ .ןענעליוק םיא ןוא ,דרעפ ַא ןּפַאכ ןעמ ףרַאד דלַאװ ןיא

 .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז ןבָאה עלַא ,דרעפ ןייש ַא רעייז טכַארבעג ןבָאה

 ןיוש זיא סע ןוא ןטינשעצ ,לעפ יד ןדנישעגפַארַא ,טעליוקעג לענש סע טָאה ןעמ

 ףיוא ןלַאפעגפיורַא ןענייז רענַאזיטרַאּפ םינכש עקירעגנוה יד .ןסע םוצ שיילפ ןזעוועג

 יוו ,טנווָא ןיא .ןיירַא ןשַאט ןיא וליפַא שיילפ רעקיטש טּפַאכעצ ןוא ןעניב יו םעד

 שיילפ סָאד טכָאקעגּפָא ןוא רעייפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס רָאנ

 .טעז רעד וצ ןסעגעגּפָא ןוא

 ןענַאלּפָארעַא ןבָאה ,קיטכיל לסיב ַא ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו .גָאטרַאפ 20.6.44 םעד

 יד זַא רָאנ יוו טלעטשעגרַאפ שרעדנַא טינ ךיז טָאה ןעמ .דלַאװ םעד טרידרַאבמָאב

 ןטעיווָאס יד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה רעטעּפש .רעדלעוו יד ןרידרַאבמָאב ןשטייד

 רעפיט ןפָאלטנַא ןעמ זיא ןגרָאמירפ ןבלעז םעד .טעטש עטנעָאנ יד טרידרַאבמָאב ןבָאה

 ןדיי עפורג ַא ךָאנ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןעמ טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .דלַאװ ןיא

 ןיא אד רעבָא .דלַאװ ןבלעז ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,לטעשז ןופ
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 רעשיטעיווָאס רעד ןשיווצ ןטכַאלש עסיורג טריפעג ךיז ןבָאה םיא םורַא ןוא דלַאװ

 .ןשטייד עקידנטערטּפָא יד ןוא ײמרַא

 ןעגנַאגעגפיוא זיא'ס .דלַאוו ןיא רעפיט ךָאנ ןיירַא ןענייז סעפורג עשידיי ייווצ יד

 תולוק ןעגנולקעגּפָא ןבָאה טנעָאנ רעד ןופ ,גנַאל רעייז ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,גָאט ַא

 ןעמ לָאז גנואיירפַאב רעד רַאפ ץרוק טָא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ ןוא רעדרעמ יד ןופ

 ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןעמ טָאה ,לקנוט ןרָאװעג זיא'ס .טנעה עשיחצור יד ןיא ןיירַא טינ

 זַא ,תועידי עטצעל יד ןבעגעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עפורג א ךָאנ טימ

 יד ןָא ךָאנ טייג רעדלעוו יד ןיא רָאנ .שטיװָאנַארַאב ןיא ָאד ןיוש זיא ײמרַא עטיור יד

 .טפַארק רעצנַאג ריא ןיא עווַאלבָא

 טָאה ןוא ץַאלּפ ןטלַא ריא ףיוא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה עפורג רעצילעב יד

 ךיז ןבָאה ןדַאירטָא עלַא טעמכ ,עשטשופ ןופ עטנַאקַאב ליפ ךָאנ ןפָארטעג טרָאד

 סקישזייא) ריאמ .ילאקצאמ ףרָאד ןופ טייוו טינ רעדלעוו יד ןיא טרירטנעצנָאק דניצַא

 .ןסע םוצ סעפע ןעמוקַאב ןוא קעװַא ןיהַא ךיילג זיא (ןוז

 ןגירק ילאקצאמ ףרָאד ןטנעָאנ ןיא ןייג טביולרעד טָאה רידנַאמָאק-עדַאגירב רעד

 ןַא טימ קעװַא ןענייז עפורג רעצילעב רעד ןופ ןַאמ ריפ .םירעיופ יד ייב לפָאטראק

 ןבָאה םירעיופ יד .ןיירַא ףרָאד ןיא ,רעסַאװ ןוא ןפמוז יד ךרוד ,עלעגעוו-רעטנוא

 ןפָארטעגנָא ךיז ריפ יד ןבָאה "םייהַא, רעקקירוצ ןפיוא .לפָאטרַאק ךעלסיבוצ ןבעגעג

 רעסיורג ַא -- ,דַאירטָא-"ןקסעידרַאװג-ַאנסַארק, ןופ רענַאזיטרַאּפ ןשיסור א ףיוא

 ךָאנ ןוא לפָאטרַאק יד ןעמונעגוצ ,ןגָאלשעצ קרַאטש ייז טָאה רע ןוא ,טימעסיטנַא

 סָאד .ףרָאד ןופ רעלענש סָאװ ןפיולטנַא טינ ןלעוו ייז ביוא ,ןסיש טימ טָארדעג

 ,יקצעיוודימ הנוי ,ןַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא סָאװ ןעוועג זיא ןדיי ריפ יד ןופ קילג עקיצנייא

 םעד ןטעבעג ןוא ןעמונעגנָא ייז רַאפ ךיז טָאה ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןזעוועג זיא רעכלעוו

 טינ רעבָא ךיז טָאה רעיופ רעטעשויעצ רעד .ןוט טינרָאג ייז לָאז רע ,טימעסיטנַא

 רעביא עפורג רעד ןופ םענייא טגנַאלרעד ןוא ןקָאלפ ןסיורג ַא ןעמונעג ןוא ,טקיאורַאב

 ןדי עכעלטע יד ענייז ךָאנרעד דלַאב .ןרָאװעג ץרַאװש זיא יז סָאװ ןופ ,טנַאה רעד

 טָאה רוכיש רעד .דלַאװ ןיא קירוצ ןעמוקעגנָא ןרָאק ןכרוד ןוא קערש ןיא ןפָאלעצ ךיז

 ייז ןוא ןבעל טזָאלעג סעדישז יד טָאה רע יאמלה ,רעצ ןייז ןגָארטרעביא טנַאקעג טינ

 .טדַאשעג טינ םענייק רעבָא ןבָאה ןליוק יד .ןסָאשעגכָאנ

 "ארב טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןַאמ ריפ יד .רערעווש ַא ןעוועג זיא קירוצ געוו רעד

 ןייג העש ייווצ א ךָאנ .זדלַאה ןזיב טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,ןפמוז יד ןיא קידנעיד

 קרַאטש טָאה רעגנוה רעד .רעגַאל ןיא קירוצ ןעמוקעגנָא עטרעטַאמעגסיוא ייז ןענייז

 -נעמַאזוצ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .טיוט רעד טָארדעג טָאה ןטייז עלַא ןופ .טקירדעג

 ןטעבעג קראטש ךיז סעילימַאפ עשידיי יד ןבָאה'ס זַא ןוא קעװַא ןענייז ןוא ןעמונעג

 טלָאװעג טינ וליפַא ןסור יד ןבָאה ,ןייגוצטימ ךיז טימ ןביולרעד ייז ןלָאז ייז זַא ,ייז ייב
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 ךיז ןוא ָאד ןביילב וצ טינ ןסָאשלַאב עפורג יד ךיוא טָאה ,ױזַא ןעזעג .םעד ןופ ןרעה

 .עשטשופ רעד וצ ,ןיירָא געוו ןיא טזָאלעג

 טָאה ןעמ .רעכעלקערש ַא רעייז ןעוועג זיא עשטשופ רעד ןיא קירוצ געוו רעד
 ןוא גָאט .סעצווָאסַאלװ יד ןסעזעג ןענייז סע ּווו ,עדור ףרָאד סָאד ןייגכרודַא טפרַאדעג

 ןטעקַאר טימ ןטכיילַאב ןוא רעדלעוו עקימורַא יד ןסישַאב טרָאד ןופ ייז ןגעלפ טכַאנ

 רעטייווצ ץייק רעבָא .רענַאזיטרַאּפ עקידנעייגכרוד ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ןגעו יד

 .דלַאװ ןופ סױרַא עפורג יד זיא טכַאנייב רעגייזַא ןעצ .ןזעוועג טינ זיא געווסיוא

 ןגיוצעג ךיז טָאה ייז ךָאנ .רעוועג ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעגנַאגעג ןענייז סיורָאפ

 .עפורג עצנַאג יד

 ערעווש א טּפַאכעגמורַא ןשטנעמ יד טָאה רעטעמַאליק עכעלטע קידנעייגפַא
 .קערש א ןפרַאוונָא טגעלפ ,רעמייב יד ףיוא רעטעלב יד ןופ ךרָאש רעדעי .טייקדימ
 -- םירגפ -- דרעפ ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עטעגרהעג ןגיל ןפָארטעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד

 ןיא טרעטשעג ןבָאה רעמייב עטלַא עטרעקעגמוא יד .סעצווַאסַאלוו יד ןופ תונברק
 טנערבעג ןבָאה סע ןוא טולב ןענורעג טָאה םענייא ןדעי ייב .סיפ יד ןסירעצ ןוא גנַאג

 טָאה עפורג יד .קיאור ןזעוועג זיא ,עדור ףרָאד םוצ קידנעמוקוצ .קיטייוו ןופ סיפ יד

 .קערש ןופ טלסיירטעג ךיז טָאה רערעדעי .עלעכייט ןיילק ַא ןייגכרוד טפרַאדעג

 -כרוד זיא ןוא ןכַאז ענייז ןוטעגסיוא רעטשרע רעד טָאה עפורג רעד ןופ רענייא

 ןיילַא טָאה רענייא רעדעי טינ ןוא ףיט ץנַאג ןזעוועג זיא סע .לכייט סָאד ןעמּוושעג

 ןעמעלַא טעמכ ןוא רעסַאוו ןיא ןיירַא רעטייווצ ַא זיא םעדכָאנ .ןייגכרוד םיא טנעקעג

 -עגמורַא ןדעי טָאה רעסַאוו ןופ קידנעייגסיורַא .טייז רעטייווצ רעד ףיוא טריפעגכרוד

 ךיז ךעלסיבוצ ןוא ןעלטנַאמ טימ טקעדעגוצ ךיז טָאה ןעמ .טלעק עקרַאטש ַא ןעמינ

 ,ץַאלּפ ןכעלרעפעג ַאזַא ןיא ןציז טנָאקעג טינ גנַאל טָאה ןעמ לייוו רָאנ .טמערַאװעגנָא

 .רעטייוו קעװַא ןעמ זיא תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ךיילג ןעמ טָאה

 טינ ,דלַאװ ןסיורג ַא ןיא ןעמוקעגנָא עפורג יד זיא ,ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו

 רעליוה רעד וצ ןלַאפעגוצ רעדעי זיא דימ-טיוט ,עסַאנ .טציא ךיז טניפעג יז ּווו קידנסיוו

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןוא דרע

 ךיז קעװַא ךיילג ןענייז עפורג רעד ןופ רענייא ךָאנ ןוא בקעי יקסדאשטלַאמ

 ןוא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענייז העש רעבלַאה ַא ךָאנ .ךיז טניפעג ןעמ ּוװ ,ןסיוורעד

 זיא דלַאװ רעד לייוו רָאנ .עשטשופ רעד ןופ טייוו טינ ךיז טניפעג ןעמ זַא ,טלייצרעד

 עניילק יד .דלַאוו ןטימ רעטייוו קעווַא טנװָא ןיא ןעמ זיא רעטיש רעייז ןעוועג טרָאד

 קרַאטש ןזעוועג ןענייז עסיורג יד ךיוא סע ןטעבעג ןוא ןגירשעג ןבָאה רעדניק

 ןעמ סָאװ ,רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןטלַא ןַא טכיירגרעד ןעמ טָאה גָאטרַאפ .קירעגנוה

 עטלַא יד רעביא ןכוז קעװַא ןענייז עכעלטע .ןטערטּפָא ןכָאנ טזָאלרַאפ טַאהעג טָאה

 ,לפָאטרַאק ענעסקַאוועצ ןוא טיורב-טלַא ךעלקיטש ןענופעג טרָאד ןבָאה ייז ןוא ךעלדייב
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 טעװעטַארעג ןוא טכָאקעגּפָא ךיילג סע טָאה ןעמ .סניוועג סיורג א ןעוועג זיא'ס סָאװ

 .ןציז ןבילבעג ןיוש ןעמ זיא ץַאלּפ םעד ףיוא .טייל עטלַא יד ןוא רעדניק יד םעד טימ

 ,ןרָאװעג טצעזעגרַאפ ץלַא ךָאנ זיא עװַאלבָא יד .ןכָאװ 2 ןפָאלעגרעביא ןענייז סע

 טרעטנענרעד ךיז ןוא טפיירגעגנָא ןבָאה ןטעיוװָאס יד .טפַארק ַאזַא טימ טינ ןיוש רעבָא

 .גָאט ןדעי טימ

 ץַאלּפ ןרעסעב א ןכוז דלַאװ ןרעביא קעװַא ןענייז ןעקּפוּפ טימ יקסדַאשטלַאמ

 ױזַא) "עלעזדניא, ןַא ףיוא טרָא ןטוג ַא רעייז ןענופעג ןבָאה ייז .ןענעדרָאוצנייא ךיז ּוװ

 ןטייז עלַא ןופ טלעטשרַאפ סע ןבָאה רעמייב עטכידעג .(ןבעגעג ןעמָאנ א סע ןעמ טָאה

 זיא "עלעזדניא , סָאד .ןפמוז ןוא רעסַאװ טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ןוא

 ןיוש ."דַאירטָא סיקסנישזרעשזד, ןופ רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןטלַא ןופ טייוו טינ ןגעלעג

 ןביוהעגנָא ךיילג ןוא ןעניווו םוצ ךעלדייב טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד

 ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ .ףירגנָא ןַא ןופ לַאּפ ןיא ןקעטשרַאפ וצ ךיז ידכ ענילַאמ ַא ןעיוב

 רעקילָאמַא רעד ןזעוועג זיא ץַאלּפ םעד ןופ טייו טינ .ןיהַא ןבילקעגרעביא עלַא

 יד ןופ ןעמונעגסיורַא ןוא ןיהַא קעװַא טנװָא ןיא ןעמ זיא ,עפורג רעד ןופ רעגַאל

 .עלעזדניא ןפיוא טכַארבעג סע ןוא לעמ ,לפָאטרַאק ,טיורב עטקעטשרַאפ סָאד סענילַאמ

 ןבָאה עכלעוו ןדיי רעלטעשז ןוא רעצילעב ךָאנ טימ ןפָארטעג ךיז ןעמ טָאה אד

 ,סענילַאמ יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ייז .טעוועטַארעג ךיז ןבָאה ייז ױזַא יוו טלייצרעד

 .למוט םעד תעשב ןסעזעגרעביא טרָאד ןוא רעגַאל ןיא ןיירָא ןענייז םיחצור יד ןעוו

 עילימַאפ רעד טימ יקסװָאצָאלז לארשי ּוװ ,ענילַאמ יד טשיוורעד ןבָאה רעדרעמ יד

 יז ןכָארקעג טינ רעדרעמ יד ןענייז קילג רעייז וצ .טקעטשרַאפ טַאהעג ךיז ןבָאה

 ןייגרעביא ןעמ טגעלפ ןטנװָא יד ןיא .ןבעל ןבילבעג ייז ןענייז ױזַא ןוא ןפעלשסיורַא

 .רעגַאל ןשינַאזיטרַאּפ ,ןטלַא ןיא טיורב ןקַאבּפָא ןוא לכייט סָאד

 ץלַא ךָאנ ןענייז םינלזג יד שטָאכ ,טרעסעברַאפ ךיז טָאה עּפורג רעד ןופ בצמ רעד

 טנדרָאעגניײא ךיוא ךיז טָאה עּפורג רעצילעב רעד ןופ טייוו טינ .עשטשופ ןיא ןסעזעג

 .ינרעוועיס ןַאטיּפַאק ןשיסור ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא גנולייטפָא-ןטנַאסרעוויד ַא

 .עטנַאקַאב ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה גנולײטּפָא רעבלעז רעד ןיא

 גָאט ןדעי טגעלפ ןעמ ןוא ָאידַאר א טגָאמרַאפ טָאה עפורג-ןטנַאסרעוויד יד

 ןעמ זעוו ,געט ןעמוקעגנָא ןענייז סע .ןטעיווָאס יד ןופ ןפירגנָא יד ןגעוו סעיינ יד ןרעה

 רעדרעמ יד ןגעלפ םעד בילוצ .סעדַאנָאנַאק עטנעָאנ יד ןרעה וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה

 ,קיטנוז .רעדלעוו יד ןיא סעװַאלבָא ןריפכרוד ןוא עשטשופ ןיא ןעוועשוב רעמ ךָאנ

 טָאה רענייק .ןסקיב ןופ ןסָאש עטנעָאנ טרעהרעד ךיז ןבָאה גַָאטייב 3.7.1944 םעד

 עדליוו יד .דלַאװ ןיא ָאד רעדיוו ןענייז רעדרעמ יד זַא ,ןלעטשרָאפ טנַאקעג טינ ךיז

 ייז ןענייז טָא ןוא .דלַאװ ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןגָארטעצ לענש ךיז ןבָאה ערעייז תולוק

 .ךעלדייב יד ןופ טנעָאנ ןעמוקעגוצ ןיוש
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 ןבָאה ,עּפורג רעד ןופ ךעלדייב יד ןעגנַאגעגייברַאפ שער טימ ןענייז רעדרעמ יד
 ןטלַא ןיא ןעוועג ןענייז ייז .טקרעמַאב טינ טינרָאג ןוא ןטייז עלַא ןיא ןסָאשעג
 ןטנעָאנ םוצ ,געוו ןטימ ,קעװַא ןענייז ןוא ךעלדייב יד טנערברַאּפ טרָאד ןבָאה ,רעגַאל
 קירוצ ךיז ןבָאה עלַא ןוא רעקיאור ןרָאװעג זיא וציטכַאנרַאפ .יצווָאנַאימעיד ףרָאד
 ןטכױלַאב ןענַאלּפָארעַא עשיטעיווַאס יד ןבָאה טכַאנייב .ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא טלמַאזעגפיוא
 -מָאב ךיילג ייז ךָאנרעד ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עטנעָאנ עקימורַא יד ןטעקַאר טימ
 .טרידרַאב

 ...גנואיירפַאב יד

 -אב רעד ןופ גָאט רעכעלקילג רעד ןעמוקעג זיא 1944 ילוי ןט-7 םעד ,קיטיירפ

 ןַאמ עכעלטע ןענייז ,גָאט םעד טָא ןופ ןוז יד ןעגנַאגעגפיוא זיא סע רָאנ יוו .גנואיירפ

 טָאה טרָאד .עפורג סנירעוועס ןַאטיּפַאק ןופ רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא עפורג רעד ןופ

 ןיא אד ןיוש ןענייז רעײמרַא-טיור ייווצ זַא ,טלייצרעד ייז עיסוד ןירענַאזיטרַאּפ יד

 םיחילש יד .טנגעג יד טצעזַאב ןוא לטעשז טיירפַאב ןיוש ןבָאה ןטעיװָאס יד זַא ,רעגַאל

 .הרושב עטוג יד ןגָאזנָא "עלעזדניא, ןפיוא עפורג רעד וצ ןפָאלעגקירוצ ךיילג ןענייז

 ,טסווועג טינ ןוא דיירפ ןופ טנייוועג טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא החמש יד

 הכוז טינ ןבָאה עכלעוו ,עטסטנעָאנ ןוא עטסעב יד טנָאמרעד טָאה ןעמ .ןָאט וצ סָאװ

 ןעוועג זיא ץַאלּפ םעד ףיוא רעבָא .םיחצור יד ןופ הלפמ יד ןבעלרעד וצ ןעוועג

 .רענלעז עשטייד עקידנפיולטנַא ךעלטשער יד ןופ ןלַאפנָא יד בילוצ ןביילב וצ ךעלגעממוא

 ןוא ָאּפמעט ןלענש א ןיא סיורָאפ טרישרַאמ טָאה יימרַא עטיור ערעלוגער יד

 טייז געט עכעלטע ייברַאפ ןענייז סע .עירָאטירעט רעשיליופ רעד ןיא ףיט ןיירַא זיא

 -נעמַאזוצ סעפורג יד ןבָאה ,רערָאלק ןרָאװעג זיא עגַאל יד ןעוו ןוא ,גנואיירפאב רעד

 רעד ןיא ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא ןבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןכַאז עקיטיונ עלַא ןעמונעג

 -- דלַאװ ןיא ןבעל עשיגַארט סָאד טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ .עצילעב ןופ גנוטכיר

 ןעמ טָאה געוו ןפיוא .טיוט ןוא דחפ ןופ ,ןדייל רָאי ייווצ ןופ דָאירעּפ רעכעלקערש ַא

 ךעלדניירפ רעייז ןבָאה רענלעז יד .ײמרַא עטיור עכיירגיז עקידנעייגסיורָאפ יד ןפָארטעג

 ןריפ וצ ךיז ױזַא יוו ,ןזיוועגנָא ייז ןוא דלַאוו ןופ ךיז עקידנרעקמוא יד וצ ןגיוצַאב ךיז

 -סיוא ,רעבורח רעד ןיא ןעמוקעגוצ ןעמ זיא געט עכעלטע ךָאנ .געוו ןקידרעטייוו ןיא

 טנגעגַאב ךיילג ןדיי יד ןבָאה לטעטש ןיא קידנעייגניירַא .עצילעב רעשידיי רעטעגרהעג

 טינ הנווכב ןבָאה ייז .ןעמונעגפיוא טלַאק רעייז ייז ןבָאה עכלעוו ,סענַאשטשעימ יד

 ןביילב ןלעוו רעזייה עשידיי יד זַא ,קידנעניימ ,ןשטנעמ ןייק ןענעקרעד טלָאװעג

 טלָאװעג ןבָאה ייז .ןבעל ןבילבעג ןענייז ןדיי יד סָאוו ,ןסָארדרַאפ ייז טָאה סע .ערעייז

 ?"ךָאנ טסבעל וד; :ןעוועג זיא ערעייז עגַארפ עטשרע יד .םישרוי עקיצנייא יד ןביילב
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 וצ ןעוועג טינ זיא ,תורוד עגנַאל טריטסיזקע טָאה סָאװ עצילעב לטעטש סָאד

 ,רעזייה עשידיי ןענַאטשעג ןענייז קירוצ רָאי עכעלטע טימ ּוװ רעצעלפ יד .ןענעקרעד

 ןיא הליהק עשידיי עניילק יד .ןזָארג עדליוו עכיוה טימ ןסקַאוורַאפ דניצַא ןענייז

 טעטכינרַאפ לַאטָאט זיא ,טנגוי עשידיי ענייפ א טילבעג רעירפ טָאה סע רעכלעוו

 .ןרָאוועג

 דלַאוו ןופ יד ףיוא טכַאמעג טָאה תוברוח עשידיי יד ףיוא קילב רעטשרע רעד
 טקעוורעד ךיז ןבָאה םענייא ןדעי ייב .םשור ןכעלקערש ןוא ןרעווש רעייז א ,ענעמוקעג
 יב :עגַארּפ יד טלעטשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,טייקטנלע רעמַאזיורג ןופ ןקיטייוו

 יד ייז ןענייז ּווו ? ןבעל ןבילבעג ןעמ זיא סָאװ וצ ןוא ?ןבילבעג ָאד ןעמ זיא ןעמעוו
 ןוא :טגערפעג ךיוא ךיז טָאה טיי רעטייוצ רעד ןופ ןוא !ןלעפ עכלעוו ,עלַא

 ןלעוו סָאװ ,סנגרָאמ יד ןופ ןטרַאוורעד ןעמ ףרַאד סָאװ ?ןוט רעטייוו ןעמ ףרַאד סָאװ

 ?רעצרעה עטקיטייוועצ ,עטקידיילעגסיוא יד ןליפנָא ייז ןענָאק סָאװ טימ ?ןעמוקכָאנ

 ןעמערק בקעי

 טעוועטארעג ךיז באה'כ יוזא יוו

 לטעטש ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 טָאה החפשמ רעזדנוא .קרַאמ ןפיוא ,ןַאמעינ ןבעל ,עצילעב ןיא רימ ןבָאה טניווועג

 ןיא ןיירַא ןענייז רעדרעמ עשטייד יד ןעוו .רעדניק 4 ןוא ןרעטלע יד : תושפנ 6 טלייצעג

 ךיא בָאה ,הרש רעטסעווש ןיימ טימ ןעמַאזוצ .רָאי 20 ןעוועג טלַא ךיא ןיב ,לטעטש

 ןרעיודאב םוצ .ןשטייד יד ןופ רעטייוו סָאװ ןייז וצ ידכ ,דנַאלסור ןייק ןפיול טריבורפעג

 ןופ טנערברַאפ ןעוועג זיא עצילעב .םייהַא קירוצ ןעמוקעג געט עכעלטע ךָאנ רימ ןענייז

 .רעטסעווש סנטַאט םעד ,הקרובד ןעמומ ןיימ ייב ןענופעג רימ ןבָאה ןרעטלע יד .קע זיב קע

 ןבָאה הריד רעניילק ַא ןיא .ןענייז ןשטייד יד סָאװ ,ןליפ ןעגנַאפעגנָא ךיילג ןבָאה רימ

 טינ רענייק ךָאנרעד זיא'ס רעכלעוו ןופ) החפשמ ריא טימ ןעמומ רעד ץוח ,טניווועג

 אמייק א -- החפשמ רעזדנוא ךיוא יוו ,הכלמ עמַאמ ןייז ןוא םהרבא ןב חרז ךיוא (ןבילבעג

 .ןָאזרעּפ 12 ַא ןופ ןל

 -םייח ןבעל ןבילקעגפיונוצ זדנוא ןשטייד יד ןבָאה געט עטשרע יד ןופ םענייא ןיא

 םוש ןייק ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו וצ ןבעגעג זדנוא ןבָאה ייז ןוא בוטש סקישטנַארַאב ןבואר



 11 טעוועטארעג ךיז כָאה'כ ױזַא יוו

 ןוא ןטַארַאּפַא ָאידַאר עלַא ןבעגּפָא ןפרַאד רימ זַא ,עדריו םוש ןייק ןוא טינ טכער

 ןגָארט ןבייהנָא רימ ןפרַאד ןָא קיטנוז ןופ זַא .לעפַאב רעד ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .רעוועג

 ןעמונעגסיורַא ןעמ טָאה ןַאד .עטנעל רעסייוו א ףיוא (דוד ןגמ רעלעג ַא) סעטַאל עלעג

 -סיוו רעקייטפַא םעד ,(רעדורב סנטַאט םעד) רעטעפ ןיימ -- ןעקציא-םייח ןוא בר םעד

 טָאה ל"ז בר םעד .ןדיי ךָאנ ןוא (רעקעב רעד) יקסדורגָאװָאנ לצרעה-ןועמש ןוא יקסנָאמ

 ענעכַארבעצ טגיילעגנָא ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ןגָאװ א ןיא טנַאפשעגנייא ןעמ

 -פיורַא ךיז טָאה שטייד א .ןטַאדלָאס עשיסור יד ןופ ךָאנ ענעבילבעג ,רעוועג ךעלקיטש

 ןסָאשעג ןעמ טָאה געוו ןפיוא .שטעראפ זיב ןריפ ךיז ןסייהעג ןוא ןגָאװ ןפיוא טצעזעג

 קיטיירפ ןטייווצ ןיא סָאד זיא ןעשעג .סיורג ןעוועג זיא קערש רעייז .פעק סנדיי יד רעביא

 .זדנוא רַאפ רעקירעיורט א ןעוועג זיא תבש רעד .לטעטש ןיא םוקניירַא ןשישטייד ןופ

 .ענעכָארבעצ ןוא ענעגָאלשעצ ןעמוקעגקירוצ ייז ןענייז קיטנוז

 ייליפש-ןדיי,, רעד

 זדנוא טימ טכַאמעג ןוא גָאטרַאפ 5 טקעוועגפיוא זדנוא ייז ןבָאה ,קיטנוז םענעי ןיא

 ןוא ןָא רָאי 10 ןופ רענעמ עלַא רעביטש יד ןופ ןבירטעגסיורַא ןבָאה ייז ."ליּפש-ןדיי; ַא

 לעקעמ רעטסעווש יירד
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 -נגעק ןיא ,ןדלָאמעג זדנוא לָאמַאכָאנ ייז ןבָאה טרָאד .לָאישטשָאק ןבענ ןבילקעגפיונוצ ייז

 ,ןיירַא רעטסיולק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,רעניווונייא עכעלטסירק עלַא ןופ טרַאוו

 .טינ טכער םוש ןייק ןבָאה ןדיי .רימ זַא

 קידנלעטשסיוא ןוא עלָאקש רעד ןופ טיולפ ןופ רעקעלפ ןסירעגסיורא ייז ןבָאה ךָאנרעד

 ןפיול זייווקיצנייא ןסייהעג זדנוא ייז ןבָאה ,ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא ,ןעייר ייווצ ןיא ךיז

 ערעזדנוא ןופ טרַאװנגעק ןיא פעלק-טיוט טגנַאלרעד זדנוא ןבָאה ייז .הרוש רעד ןשיווצ

 םעד השמ ייב טניווועג טָאה רעכלעוו ,ןמלז ןעמָאנ ןטימ רוחב רעדיל א ,רענייא .םינכש

 יד ןעוועג ןענייז עכלעזַא .פעלק יד ןופ ןברָאטשעג זיא (עטַאט סריאמ רעזָאל) רעלָאטס

 ,ומש חמי ,יקסנַאבעלַאב .תורצ עטשרע יד -- עכלעזַא ןוא ןשטייד יד טימ געט עטשרע

 ןענייז סענַאשטשעימ עגנוי ןוא (שטשימרוב) עטַאט-טָאטש רעצנַאג רעד ןרָאװעג זיא

 עכלעוו ףיוא ,יד ייב סעיזיווער ןכַאמ וא טכַאנייב ןעמוק ןגעלפ ייז .ןטנַאיצילָאּפ ןרָאװעג

 ןיא טשרעהעג ןבָאה ןטעיווָאס יד ןעוו ,טייצ רעד ןופ ךָאנ גיוא זייב א טַאהעג ןבָאה ייז

 ןבילבעג שממ זיא'מ .יק יד ךיוא ןוא ןגעוו ןוא דרעפ עלַא ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .עצילעב

 ןעמענעצ .טנעוו-רעזייה ןפרַאוועצ : ןטעברַא ענעדישראפ וצ ןבירטעג ןבָאה ייז .טינרָאג ןָא

 רעדָא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןפָאלש רימ ןגעלפ טכַָאנייב .ייסָאש ןפיוא -- ןוא לגיצ יד

 .רעזייה יד ןיא ןפָאלש וצ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ לייוו ,רעצעלּפ עטנערברַאּפ יד ףיוא

 ןבָאה ייז ןוא רעדרעמ-ןטַאדלָאס עפורג ַא ןעמוקעג זיא גָאטימכָאנ א םענייא ןיא

 -טימ ןלָאז ייז זַא ,יקצָאטס סדיוד השנמ עקווייפ ןופ ןוא ןעמערק קחצי-םייח ןופ טגנַאלרַאפ

 ,רעייא םוכס םעד ןפַאשעג ןבָאה ייז יוו ,םעד ךָאנ .רעייא לָאצ ַא ןעמענפיונוצ ייז טימ ןייג

 .ןַאמעינ טייז רענעי ףיוא ,עצילישמ ןבעל ןסָאשעג ייז ןוא ןעמונעגטימ ייז ןשטייד יד ןבָאה

 לייז בר ןטימ ןעמַאזוצ תונברק 6

 ןסיוועג ַא ןיא .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא תיב-ןב א ןרָאװעג זיא תוומה-ךאלמ רעד

 לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא ,המחלמ רעד ןופ גנַאפנָא ןכָאנ טַאנָאמ א רעפעגמוא ,גָאט

 -וצסיוא ליצ םעד טַאהעג טָאה סָאוו ,עדנַאמָאק-ףָארטש ןימ ַאזַא ,עיצידעּפסקע ןַא ןיירַא

 סיורג ןעוועג זיא קערש יד לייוו ןוא .רענעמ עשידיי יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןענעגרה

 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ןיהַא ּווו ןפָאלעצ ליפ ךיז ןענייז

 -- ןבילקעגפיונוצ ןבָאה ןשטייד יד .ענעּפָאלטנַא יד ןשיווצ ןַאד ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 ךָאנרעד .םייוניע ענעדישרַאפ ןוטעגנָא ייז ןבָאה רעדרעמ יד .שארב בר ןטימ ןדיי 6

 .עווקרעצ רעד ןבענ "עצינלעשטש, רעד ףיוא ןטָאשרַאפ ייז טייהרעקידעבעל טעמכ

 יז ןעמ טוט סָאװ ,

 ןעמונעג טָאה'מ ןוא ,בוטש ןיא ןהקרובד ייב ןבילקעגפיונוצ ךיז ןעמ טָאה םעד ךָאנ

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד ַא ןבילקעגסיוא טָאה'מ .עגַאל ערעווש יד ןטכַארטאב
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 -לארשי עטַאט ןיימ ןוא (רערעל רעד) יקסווָאלָאקָאס והילא ,יקסווֶאצֶאלז לארשי :ןופ

 ןדייר ןוא ןעקסנַאבעלַאב וצ קעװַא לָאז עיצַאגעלעד יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ןעמ .םיריימ

 ןוא לטעטש ןיא רעקיאור לסיבַא ןרעוו לָאז'ס זַא ,םעד ןיא ןפלעה לָאז רע -- :םיא טימ

 םעד ןופ ןטייבסיוא רעדָא ןענידרַאפ וצ סעפע ,טיורב ךיז ןפַאשרַאפ ןייג ןענָאק לָאז'מ זַא

 .ןבילברַאפ טגָאזעג-סנייטשמ ךָאנ זיא סָאוו

 רע זַא ,טגָאזעגוצ ןוא ,תונעט יד טרעהעגסיוא ,ןעמונעגפיוא ייז טָאה יקסנַאבעלַאב

 ןעמולש ייב ןקַאב ןסייהעג טָאה רע .סטכעלש ןייק וצ ןזָאלרעד טינ טעוו טייז ןייז ןופ

 לטרעפ ַא ןעמוקַאב ןלָאז ןטעברַא סָאװ יד ןוא יירעקעב רעד ןיא (רעדורב סנטַאט םעד)

 ןענָאק לֶאז'מ זַא ,(תונוישר) ןענייש ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה רע .טלעג רַאפ טיורב ג"ק

 ,לפָאטרַאק יד ןעמענוצּפָארַא טביולרעד ךיוא רע טָאה ױזַא .רעפרעד יד ןיא ןטעברַא ןייג

 .טצעזרַאפ טַאהעג טָאה רעדעי סָאוו

 סעקינדַאלקַאז 24 יד

 ןופ ןריפסיורַא זדנוא ליוו'מ זַא ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה םיבוט םימי יד םורַא

 .ןעניווו טינ ןדיי ןייק טרָאד ןרָאט ,טעיװָאס-יקסלעס א זיא עצילעב ייוו ױזַא לייוו ,עצילעב

 ,עדיל ןייק טײהרענעסָאלשעג ןריפרעביא זדנוא ןליוו ייז זַא ,טרעהעג ךיוא ןבָאה רימ

 רעסיורג ַא זיא ןדיימוצסיוא סָאד ידכ .עצילעב יוו טנערברַאפ ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא סָאװ

 ַא ןוא ,ןישטושטש ןייק רעוו ,לטעשז ןייק רעוו ,ןפָאלעצ ךיז ןדיי רעצילעב ןופ לייט

 .עדיל ןייק -- לייט רעניילק

 ,סעקינדַאלקַאז יוו ןאמ 24 ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ןסָארדרַאפ ןשטייד יד טָאה סָאד

 זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד קנַאד א .ןפיולעצ טינ ךיז ןלָאז ענעבילבעג-טשער יד ידכ

 עמוס עסיורג ַא ןפַאשעג ןעמ טָאה ,ןדיי רעלטעשז יד קנַאד ַא ךיוא ןוא קיטעט ןעוועג

 ןעמ טָאה ןַאמ 24 יד .ןשטנעמ יד ןזיילסיוא ןיקסנַאבעלַאב וצ קעװַא זיא ןעמ ןוא טלעג

 .טדַאשעג טינ טָאה םענייק ןוא טזָאלעגסױרַא

 ַאטעג רעלטעשז ןיא

 טינ זדנוא זיא סע .ָאטעג רעלטעשז ןיא תורצ עיינ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה זדנוא טימ

 ,לטעטש רעדנַא ןַא ןופ ענערָאפעגוצ ןעוועג ךָאד רימ ןענייז ףוס ףוס לייוו ,טכייל ןעוועג

 סָאװ טימ טַאהעג ןבָאה ייז .חוכ-רשיי ןסיורג ַא ןדיי רעלטעשז יד טמוק ךָאד רעבָא

 .ןעמענוצפיוא זדנוא

 רעד ןיא טעברַאעג בָאה ךיא .ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא טקישעג זדנוא טָאה'מ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,הטיחש רעטשרע רעד וצ זיב ,רענטרעג ַא יוו ,עירעמרַאדנַאשז
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 ןיימ ןוא ךיא ןיב הטיחש ָא רעד תעב .(1942 לירּפַא 20) רייא ןיא געט 13 ,לטעשז ןיא

 טעוועטַארעג ךָאנ ךיא בָאה ,ןייש-סטעברַא ןיימ ףיוא .ןבעל ןבילבעג עילימַאפ עצנַאג

 .חרז ןוז ריא טימ ןעקשַאב

 הטיחש רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיווצ

 ץערַאווד ןופ .ץערָאװד ןיא טעברַא ףיוא טקישעגקעווַא ךימ ןעמ טָאה הטיחש רעד ךָאנ

 ַא יוו טעברַא ףיוא טנדרָאעגנייא ךיז בָאה ךיא .לטעשז ןיא ןעמוקעג קירוצ ךיא ןיב

 ןענייז טנגעג רעד ןיא לייוו ,סיורג רעייז ןעוועג זיא גנונאפש יד .לעטרַא ןַא ןיא ,רעמיר

 ןוא ךיא .ןריזינַאגרָא ךעלסיב וצ ןעמונעג ךיז טָאה טנגוי יד .רענַאזיטרַאּפ ןעוועג ןיוש

 ,טהנעטעג לָאמ עלַא טָאה יז .דלַאוו ןיא ןייגקעווַא טלָאװעג ןבָאה ,הרש רעטסעווש ןיימ

 רעירפ ןברָאטשעג עקַאט זיא יז .יירפ רעד ףיוא ןברַאטש ןעמ ףרַאד -- ןברַאטש ביוא זַא

 .רעטסעווש ערעדנַא ןוא ןרעטלע ערעייט עניימ ןופ

 רעלטעשז יד ןלַאפַאב רענַאזיטרַאּפ ןענייז טכַאנ ַא רענייא ןיא : ױזַא סע זיא ןעוועג ןוא

 ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,הטיחש רעטייווצ רעד רַאפ געט 10 ןעוועג זיא סָאד) עירעמרַאדנַאשז

 ןפיול ןעמונעג טָאה הרש .טקעוועגפיוא זדנוא ןבָאה ןעיירעסיש יד .(בא םחנמ ןיא געט 3

 .ןיירַא דלַאוו ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןייגוצקעווַא ליצ ןטימ םירבח ןוא תורבח עריא וצ

 -עג יז זיא געט עכעלטע ךָאנ .ןרינ יד ןיא ןרָאװעג טעדנווורַאפ יז זיא יוזַא קידנפיול

 טָאה'מ "! ךייא ןופ רעלייוו ןיוש זיא רימ, :ןפיל יד ףיוא רעטרעוו יד טימ ןברָאטש

 .ןידכו-תדכ ,םלוע תיב רעלטעשז םעד ףיוא ןעוועג רבוק ןהרש

 לטעשז ןיא הטיחש עטייווצ יד

 רימ .גָאט ןדעי טכירעג ריא ףיוא ךיז טָאה ןעמ .הטיחש עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 רעד ןוא ןייש ַא טאהעג ךָאד בָאה ךיא לייוו ,טקנוּפ-למַאז םעד ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז

 סָאד ןריגנָאלָארּפ רעטייוו זדנוא ןעמ טעוו ,טכַארטעג רימ ןבָאה ,םעד קנַאד א .ךיוא עטַאט

 טָאה'מ .ּפָארַא םינפ ןטימ דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא זדנוא טָאה ןעמ .ןבעל וצ טכער

 יד סָאװ ,רעבירג עסיורג יד וצ טריפעגקעווַא ןשטנעמ יד טָאה'מ ןוא סָאטיוא טכַארבעג

 .לטעשז ןיא םלוע-תיב םעיינ ןופ טייוו טינ ,רעירפ ןופ טיירגעגוצ טַאהעג ןבָאה רעדרעמ

 ךיז ךיא באה ןטרָאד .ָאניק רעלטעשז ןיא טריפעג ייז ןבָאה טיילכַאפ עקיטסניג יד

 ןענייז החפשמ רעטגייווצרַאפ רעזדנוא ןופ ,םורַא ױזַא .ןעלרעב ןוא ןעלקנַאי טימ ןפָארטעג

 -סיורַא טינ ,געט יירד ןטלַאהעג טרָאד זדנוא טָאה ןעמ .יירד זיולב ןעוועג ָאניק ןיא רימ

 .ןעקנירט רעדָא ןסע וצ ןבעגעג טינ ךיוא ןוא ךיורבעג ןגייא ןָאט וליפַא קידנזָאל

 קעדורגָאווָאנ ןיא

 ךימ ןעמ טָאה טרָאד .קעדורגָאווָאנ ןייק טריפעגקעווַא זדנוא ןעמ טָאה לטעשז ןופ
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 -ָאויָאנ ןופ *יוװָאגנערקָא דנָאס, ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןעלרעב טימ ןעלקנַאי ןופ טלײטעגּפָא

 .סרעסָאלש יװ טעברַאעג ןבָאה ןוא סעקישערעפ ףיוא זעוועג ןענייז ייז .קעדורג

 טָאה ןעמ .זָאלטומ רעייז רעייז ןוא ןייטש ַא יו דנלע ןבילבעג ךיא ןיב דנָאס ןיא

 .פוז עלעפעט ןיילק ַא טימ גָאט ַא טיורב םַארג 120 ןבעגעג זדנוא

 עדיל ןיא

 קעװַא ןענייז רימ ןוא ןַאמ 5 ךָאנ ןעמונעג ךיא בָאה ,ןרילרַאפ וצ סָאװ קידנבָאה טינ

 ןיא קידנעייז .רעסעב זיא ָאטעג רעדיל ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ לייוו ,ָאטעג רעדיל ןיא

 ןיא עבייט עמומ רעד ןוא לארשי רעטעפ ןטימ ןדנוברַאפ ךיז ךיא בָאה ,ָאטעג רעדיל

 ךרוד .ןטַארעג טינ רימ ןבָאה ייז רָאנ .ייז וצ ןעמוקנָא טלָאװעג בָאה ךיא .ןישטושטש

 ןוא זייפש טקישעגוצ רימ ייז ןבָאה עדיל ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ רענישטושטש

 ןטסנייממָא .ץַאלּפ"יוװ ןליבַאטס ןייק טַאהעג טינ ךיא בָאה ָאטעג רעדיל ןיא .םישובלמ

 'יעוש רעייז ןעוועג זיא ָאטעג רעדיל ןיא .יקסווֶאצֶאלז לדיי ייב ןענופעג ךיז ךיא בָאה

 רענליוו ליפ ןענייז אטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ לייוו ,ןטלַאהוצפיוא ךיז

 ,יד ןוא ענעמוקעגוצ דמערפ יד טכוזעג ןבָאה ןשטייד יד .ָאטעג רעדיל ןיא ןעמוקעג ןדיי

 .ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ייז ךרוד ןענייז ,טרָאּפסַאּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאוו

 א םענייא ןיא .ָאטעג רעדיל ןיא ןענעדרָאוצנייא ךיז רעווש רעייז ןעוועג זיא רימ

 .יקסװעלעקנַאי ןושרג רעו ַאלסערב ןטימ ןעמַאזוצ טרָאד ןופ קעװַא ךיא ןיב ,גָאט ןלעה

 -נאשז רעשטייד רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג זדנוא ןעמ טלָאװ ,קעװַא טינ ןעייג רימ ןעוו

 .עירעמרַאד

 צערָאװד ןיא קירוצ

 רעד -- יקסנילַאג ןימינב ןעוועג זיא טרָאד לייוו ,ץערָאװד ךָאנ קעװַא ןענייז רימ

 טימ .ןיהַא געוו רעד ןעמוקעגנַא זדנוא זיא טכייל טינ .ןיזוק ַא רעניימ ,ןוז ַא סהקרובד עמומ

 .ןריקסַאמעד טינ זדנוא לָאז ןעמ זַא ,ארומ סיוא ןייג טנָאקעג טינ רימ ןבָאה ןגעוו עכיילג

 טסירק ַא רענייא : לַאפוצ ַא בילוצ ןריסרָאפ וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ןַאמעינ ךייט םעד

 בָאה ךיא .עקדָאל יד גערב םייב טזָאלעגרעביא ןוא ירעדנאב ףרָאד ןופ ןעמוקעג זיא

 רימ ןוא עקדָאל יד ןסָאלשעגוצ טָאה רע ןכלעוו וצ ץֶאלק םעד טגיילעגניירַא ןוא ןעמונעג

 ןענייז טכענ יירד ןוא געט יירד ךָאנ .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןרָאפעגרעבירַא ןענייז

 .ץערָאװד ךָאנ ןעמוקעגנָא רימ

 ךיוא יו סקחצי-םייח עקייח ןפָארטעג ןענימינב ייב ךיא בָאה ,ץערָאװד ןיא

 ךיוא זיא'ס ןוא גנע רעייז ןעוועג זדנוא זיא סע .ןוז סשמש םעד עציא 'ר ,ןורהא-םוחנת

 ןפיוק םעד רַאפ ןוא בוטש ןופ סעפע ןעמענסיורַא טגעלפ ןימינב .ןסע וצ סָאװ ןעוועג טינ
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 יירד רימ ; םעד וצ ןוא ןָאזרעּפ 5 ןופ ןענַאטשַאב זיא עילימַאפ ןייז .ןסע םוצ זיא סע סָאװ

 .ענעמוקעגוצ

 -רעדורב ןוא טפַאשדניירפ ןזיװעגסױרַא טָאה ןימינב זַא ,ןכיירטשרעטנוא זומ ךיא

 .ןסיב ןטצעל ןטימ טלייטעג ךיז טָאה רע .טייקכעל

 ןיירַא דלאוו ןיא

 רעטכָאט א סעקשָאמ רעזייל דלַאוו ןופ ןעמוקעג זיא ץערָאװד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 דלַאװ ןיא ןשטנעמ יד זַא ,טלייצרעד טָאה יז .ןטנעמַאקידעמ ךָאנ (עקשַאמ ןעמָאנ ןטימ)

 ַא ןוא ץכעגעשזד טימ עקריש לסיב ַא ןטעבעג טָאה יז .ץערק ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןענייז

 .סטעפ לסיב

 לשריה דוד רעטעפ ןיימ ךיז טניפעג דלַאװ ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ריא ןופ

 .עשטשופ רענַאשטיבול רעד ןיא -- ןיירַא דלַאוו ןיא ןעמונעגטימ ךימ טָאה יז ןוא לעקעמ

 .ןעמַאזוצ ןעוועג ןענייז רימ ןוא טייהנדירפוצ טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רעטעפ רעד

 טנזיוט 60 ַא ןגױצעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד .עװַאלבָא עסיורג א ןעוועג זיא טייצ רעד ןיא

 ןענערברַאפ ןביוהעגנָא ןוא טנגעג רעד ןיא ןעמוקעגּפָארַא ןענייז ייז ,טנַָארפ ןופ ןטַאדלָאס

 גנַאל ןבָאה ייז רעבָא .דלַאװ םורַא טצעזַאב ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד .רעפרעד עקימורַא עלַא

 ,טניימעג ןבָאה ייז .קילג רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד ןוא ןטלַאהפיוא טרָאד טנָאקעג טינ ךיז

 ןברַאטשסיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןלעוו רעפרעד יד ןענערברַאפ ןלעוו ייז יוו םעד ךָאנ זַא

 ליפ לייוו .עקנַאטרַאּפ יד טרעסערגרַאפ טָאה סָאד אקווד רָאנ .טלעק ןוא רעגנוה ןופ

 יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ,ןרילרַאפ וצ סָאװ רעמ טַאהעג טינ ןבָאה סָאוו ,םירעיופ

 .ןשטייד יד ןיא המקנ ןעמענ וצ ידכ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעייר

 ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא זיא סע .תורצ ןיא טכַאמעגכרוד רימ ןבָאה רעטניוו ןצנַאג םעד

 ןיב ךעלנעזרעפ ךיא .ָאטעג רענישטושטש ןיא קירוצ ןייג טלָאװעג טָאה לשריה דוד זַא

 ןישטושטש ןופ ןעגנערב ףרַאדַאב'מ : טרעקרַאפ זַא טגָאזעג םיא בָאה ךיא .םעד ןגעק ןעוועג

 | .רעדניק יד ןוא ןלארשי טימ עבייט עמומ יד

 וצ ךיז ידכ ,עצילעב לטעטש רעזדנוא וצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ

 .טנגעגמוא רעד ןיא ןוא עדיל ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,ןסיוורעד

 רעדיל ןיא ךיז ןעניפעג ,בקעי ןוז ןייז ןוא לארשי זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ

 ןקינװָארבָאב ךרוד ווירב ַא ייז וצ ןבירשעג בָאה ךיא ."טדַאט, ןיא ןטעברַא ןוא עמרוט

 רע טָאה לֶאמנייא טינ .דניירפ-ןדיי רעסיורג ַא זעוועג זיא רעכלעוו ,קינשזָארד םעד

 טימ טקַאטנָאק ַא טַאהעג רימ ןבָאה םיא קנַאד ַא .ןדיי א רַאפ ןבעל ןייז טלעטשעגנייא

 .עדיל ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעצילעב

 ןבָאה עכלעוו ,קינזורג לכימ ןוא ריאמ-רעזָאל ,שטיווָאקציא לחר ךיוא טמוק קנַאד ַא

 רעטעפ ןיימ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ןדיי עפורג א ָאטעג רעדיל ןופ טכַארבעג
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 רעזדנוא .סיורג רעייז ןעוועג זיא החמש יד .יקסװָאצָאלז בקעי ןוז ןייז ןוא לארשי

 ןופ לייט ןקירעביא ןגעוו ןגרָאז ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא ,רעסערג ןרָאװעג זיא עילימַאפ

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעדניק עקירעביא עריא טימ עבייט יוו ױזַא .החפשמ רעזדנוא

 ןיוש בָאה ךיא) טסירק ןסיוועג ַא וצ ןַאלבז ףרָאד ןיא קעװַא רימ ןענייז ,ןישטושטש

 טכַארבעג ןוא ָאטעג רענישטושטש ןיא ןרָאפעג זיא רע ןוא (םיא טפור ןעמ יוו ןסעגרַאּפ

 .רעדניק 2 עריא טימ ןעמומ יד טרָאד ןופ

 רענַאזיטרַאּפ יד טימ

 ,עפורג עקסטנאסרעוויד ַא ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא בקעי ןוא ךיא בָאה ,רעדרעמ ערעזדנוא

 ,"רבאיטקַא, ןסייהעג טָאה דַאירטָא רעד .טנָארפ טייז רענעי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ

 א ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעוועג זיא דַאירטָא רעד ."ַאקסיַאמָאװרעּפ , ַאדַאגירב

 .קילערַאג רדנסכלא ןסייהעג טָאה דַאירטָא ןופ "יונבאטש, רעד  .(ווָאלַאווָאק) ןַאטיּפַאק

 ןיא המקנ ןעמענ וצ טשרוד ַא טַאהעג ןבָאה רימ לייוו ןוא ,גנוי ךָאנ קידנעייז

 ,טרעקרַאפ .ןדיי-טינ רענַאזיטרַאּפ עקירעביא יד ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ ןענייז רימ

 ןענייז סָאװ ,סעבַאגפיוא עלַא טליפעגסיוא ןבָאה רימ .רענעסיברַאפ ןעוועג ךָאנ ןענייז רימ

 .ןענַאב עטזָאלעגּפָארַא 4 גנונעכער ןיימ ףיוא בָאה ךיא .זדנוא ףיוא ןרָאוועג טגיילעגפיורַא

 רשפא ןוא ,סעבַאגפיוא עלַא יד טליפעגסיוא טָאה יקסװָאצָאלז לקנַאי ןיזוק ןיימ ךיוא

 .רָאי ייווצ ןופ רעמ עקנַאזיטרַאּפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ .רעמ ךָאנ

 גנואיירפַאב יד

 עצנַאג רעזדנוא טָאה ןעמ .1944 ילוי שדוח ןיא טיירפַאב זדנוא טָאה ײמרַא עטיור יד

 ןעמ ןוא ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .קסנימ ןיא ןבילקעגפיונוצ עדַאגירב

 .ןטידנאב עשיצַאנ יד ןופ דנַאלסורסייוו רעטיירפַאב רעד ןופ גיז םעד טרעייפעג טָאה

 טנָארפ ןפיוא

 ןיא ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז ןבָאה רימ .יירפ טיירדעגמורַא טינ ךיז רימ ןבָאה גנַאל

 ערעייט ערעזדנוא רַאפ המקנ ןעמונעג רעטייוו רימ ןבָאה ןטרָאד .ײמרַא רעטיור רעד

 .תונברק

 רימ .ןעמַאזוצ טייצ עצנַאג יד ןעוועג ןענייז יקסווֶאצֶאלז בקעי ןיזוק ןיימ ןוא ךיא

 עכעלטע טנרעלעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ּווו ,עלוש-ןריציפָארעטנוא ןַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז

 רעזדנוא טמעשרַאפ טינ ןבָאה רימ .סעגנַאר עשירעטילימ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .םישדח

 .ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא רַאפ ליפשייב ַא ןעוועג קידנעטש ןענייז רימ ,טרעקרַאפ .םַאטש
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 ןעוועג ןענייז רימ .טנָארפ ןפיוא קעװַא רימ ןענייז עלוש ןריציפָא-רעטנוא רעד ךָאנ

 .עירעטאב רערעדנַא ןַא ןיא רעדעי רעבָא קלָאּפ ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 זיב ןעגנַאגרעד ןיב ןיילַא ךיא .עשרַאוו-ןופצ ןופ קידנעגנַאפנָא טפמעקעג ןבָאה רימ

 -רַאפ ךיא ןיב ןטרָאד .ץענערג עשטייד-שיליופ עקילָאמַא יד -- עצינמור 'זדנָאיזדורג

 ןעוו .גָאט ןקיטנייה ןזיב דייל ךיא סָאװ ןופ ,טנַאה רעטכער רעד ןיא ןרָאװעג טעדנווו

 עניימ .בקעי ןיזוק ןיימ ןפור לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ ךיא בָאה ,ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןיב'כ

 טנגעזעג םיא טימ ןַאד ךיז בָאה ךיא ןוא שטנּוװ ןיימ טליפרעד ןבָאה םירבח עטוג

 .קיבייא ףיוא

 ןילרעב ןופ ןרעיוט יד ייב טלַאפ יקסווָאצָאלז בקעי ןיזוק ןיימ

 זיא רע .סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא בקעי ןוא לֶאטיפש ןיא טריפעגּפָא ןעמ טָאה ךימ

 סָאד רימ טגָאלק םיא ףיוא .ןילרעב ןופ ןרעיוט יד ייב ,1945 יַאמ ןטייווצ םעד ןלַאפעג

 .רָאי 24 ןעוועג טלַא רע זיא לכה ךסב .ןעמעלַא ףיוא יוו רערעמ ץרַאה

 עצילעב ןייק קירוצ לָאטיּפש ןופ

 מ"ק 600 ןענופעג ךיז טָאה לָאטיּפש סָאד .םישדח 8 ןגעלעג ךיא ןיב לָאטיּפש ןיא

 ךָאנ קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב לָאטיּפש םעד ןזָאלרַאפ ןכָאנ .קסנַארַאס ןיא עווקסַאמ ךָאנ

 .רימ ףיוא טרַאװעג ןבָאה עבייט עמומ יד ןוא לארשי רעטעפ רעד ּוװ ,עצילעב

 ...קעווא ...קעווַא

 טינ טָאה סע .קיבייא ףיוא עצילעב ןזָאלרַאפ ןגעוו ןטכַארט וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 .ןליופ ןייק קעװַא זענייז רימ ןוא טרעיודעג גנַאל

 זענייז ,ןגעוו עלַאגעלמוא ךרוד ןוא ןטלַאהעגפיוא גנַאל טינ ךיז רימ ןבָאה ןליופ ןיא

 ןרעגַאל יד ןיא רָאי 3 ןעוועג רימ ןענייז ךיירטסע ןיא .ךיירטסע ןייק ןעמוקעגנָא רימ

 ףיוא טרַאװעג ןבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא ןוא טַאהעג הנותח ךיא בָאה (ךיירטסע) ץניל ןיא

 .לארשי ןייק ןרָאפ ןענָאק וצ

 ןלעטש ,ךעלטשער ענעבילבעג ,רימ ּווו לארשי תנידמ ןיא ךיז רימ ןעניפעג טנייה

 תורוד עקיטפנוקוצ יד זַא ,שטנּוװ ןקיצנייא םעד טימ תוחפשמ ערעזדנוא ףיוא רעטייוו

 ערעווש עכלעזַא רַאפ ,הלילח ,רעמ ןייטש טשינ ןוא תורצ ערעזדנוא ןופ [ענרעל ןלָאז

 .תונויסנ



 (רעשיילפ) קישטנַארַאב הרש

 עטסרעייט עניימ ןופ טיוט רעד

 עטצעל סָאד ןעוועג זיא ל"ז קישטנַארַאב ןבואר-םייח רעטַאפ ןיימ ןופ זיוה סָאד
 ןוא -למַאז סלַא טנידעג ןרָאי עלַא יז טָאה םורַא יֹוזַא .ןַאמעינ םוצ קידנעייג ,לטעטש ןיא

 ןרַאי עטצעל יד ןיא ןוא ,גנוטכיר רענעי ןיא עקידנריצַאּפש עלַא יד רַאפ טקנופיורּפָא

 רעכלעוו וצ ,לטעטש ןופ טנגוי רעשיצולח רעד ןופ טקנופ-ףערט סלַא -- המחלמ רעד רַאפ

 .רעדניק ערעז-נוא טרעהעג ןבָאה'ס

 ףיוא קידנעייז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד יוו תויה

 ה"ע ענכיוו רעטומ ןיימ טָאה ,טנעה עדייב ןופ רעגניפ יד ןריורפעגּפָא ,טעברַא סגנַאווצ

 טריפעג ,טעברַא-דרע רעד טימ טריפעגנָא : הסנרפ ןופ לוע ןצנַאג םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג

 ןיא ןרָאפרַאפ ןגעלפ סָאװ טסעג יד טנידַאב ןוא םירעיופ עקימורַא יד טימ לדנַאה םעד

 .עמשטערק רעזדנוא

 .ךענעה ןעוועג זיא רעדורב רעטסגניי רעד ,ןעוועג רימ ןענייז רעדניק סקעז
 ןזָאלרַאפ ןזומ עצילעב ןופ ןדיי יד זַא ,לעפַאב רעשישטייד רעד סױרַא זיא'ס ןעוו

 קישטנַארַאב ןבואר"םייח ןופ זיוה רעיינ רעד ייב
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 רעזדנוא טָאה ,עדיל ,לשמל ,יוו ,טָאטש ערעסערג א ןיא ןרָאפרעבירַא ןוא לטעטש סָאד

 ליפ טַאהעג רימ ןבָאה טרָאד ו לטעשז ןייק ןרָאפרעבירַא ןסָאלשַאב קישטנַארַאב עילימַאפ

 ןבָאה רימ .רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןוא לטעטש ןיא ןטסירק עטנַאקַאב ןוא דניירפ

 -עגרעביא יד ןוא ,ןכַאז עטסקיטיינ יד רָאנ ןעמונעגטימ ,רופ ַא טימ טסירק ַא ןעגנודעג

 .ייז ייב ןטיהּפָא םוצ םינכש טכעלטסירק ערעזדנוא ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ןכַאז ענעבילב

 .(םינכש עכעלטסירק רעירפ ןעמונעגניירַא רימ ןבָאה ערעזדנוא רעזייה ייווצ יד ןיא)

 םעניא ןעניווו ןיירַא רימ ןענייז .ןעוועג טינ ָאטעג ןייק ךָאנ זיא לטעשז ןייק קידנעמוק

 רעד ןרָאװעג טלעטשעגפייא זיא'ס ןעוו .לעסוב עילימאפ יד -- דניירפ ערעזדנוא ןופ זיוה

 טכַא וצ ,סעילימַאפ עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ גנוניווו א ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה ,ָאטעג

 .רעמיצ א ןיא תושפנ

 ףיוא ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןלָאז ןדיי עלַא זַא ,לעפַאב רעטשרע רעד סױרַא זיא'ס ןעוו

 רָאנ ,ןייגסיורַא טינ ןלָאז ןרעטלע יד זַא ,טלָאוועג רימ ןבָאה ,ץַאלּפ-למַאז ןטמיטשַאב א

 רעטומ יד רעבָא .טיירגעגוצ טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,רעקנוב א ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיוא

 עלַא רימ ןענייז ױזַא ןוא .ןייג ךיוא רימ ןלעוו -- ןעייג רעדניק יד ביוא :טגָאזעג טָאה

 יד ןוא ,ןושרג ןוא עקדַארפ טימ ןעמַאזוצ סיורַא זיא רעטָאפ רעד .ץַאלּפ ןפיוא סיורַא

 הרש רעטסעווש רעד טימ ןעגנַאגעג זיא ןמחנ ;עיסַאכ ןוא ךענעה טימ -- רעטומ

 -קעווא רעטָאפ םעד ןעמ טָאה עיצקעלעס רעד ייב .(ןיישדטעברַא ןא טַאהעג טָאה ןמחנ)

 ךיוא .ןטכינרַאפ םוצ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עפורג רעד וצ רעדנוזַאב ןעמונעג

 -יִלֶאּפ רעטייווצ ַא רָאנ ,עפורג-טיוט רעד וצ ןעמענ טלָאװעג ןַאמ-ײצילָאּפ א טָאה ןהרש

 .ןבעל טייב ןבילברַאפ יז זיא ױזַא ןוא ןביילב ןסייהעג ריא טָאה ןַאמ?ייצ

 ,טיוט םוצ ייג ךיא, :; טגָאזעג טָאה ,טיוט םוצ טייג רע זַא ,קידנליפ ,רעטָאפ רעד

 ."טולב רעזדנוא רַאפ ןעמענ המקנ ךָאנ ןלעוו רעדניק עגנוי עניימ זַא ,ףָאה ךיא רעבָא

 לדלעוו א ןיא ןסָאשעצ ןעמ טָאה ,טיוט םוצ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאוו עפורג יד

 | .לטעשז ייב

 רעמיצ ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןוא ָאטעג סָאד טרענעלקרַאפ ןעמ טָאה הטיחש רעד ךָאנ

 טיירגעגוצ טרָאד טָאה ןוא ןוויוא-קַאב םענופ לייט א ןעמונעצ טָאה ןמחנ .עינרַאקעיּפ ַא ןיא

 זיא'ס ןעוו ,הטיחש רעטייווצ רעד וצ .טייצ-טיונ ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאברַאפ םוצ רעקנוב ַא

 םעד ןיא ןטלַאהַאברַאפ ךיז רימ ןבָאה ,ץַאלּפ ןפיוא ןלעטשוצ ךיז לעפאב רעד סױרַא

 ןיא ןעוועג טינ זיא ךענעה .רעצילעב ןוא רעלטעשז ןַאמ 40 ַא טימ ןעמַאזוצ רעקנוב

 -רַאפ ,םיחצור יד ןופ תורוש יד ךרוד ןפָאלעגכרוד רע זיא זדנוא וצ ןעמוק ידכ ,רעקנוב

 .רעקנוב ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ךָאד ןוא ,סיפ יד ןיא ןרָאוועג טעדנּוװ

 ןוא טפול טלעפעג טָאה'ס ,ןשטנעמ ליפ ױזַא רַאפ ןיילק וצ ןעוועג זיא רעקנוב יועד

 -היח רָאנ ,ןייגסיורַא טלָאװעג עינָאס ןוא עיסַאכ ןבאה טכַאנ ןרָאוועג זיא'ס ןעוו .רעסַאוו

 ןקעדפיוא טינ לָאז ןעמ זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןייגסיורַא ייז טזָאלעג טינ טָאה סריאמ הרש
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 ןבָאה ייז .רעקנוב ןופ סױרַא ךָאד ייווצ יד ןענייז חוכיוו ןגנַאל ַא ךָאנ .רעקנוב םעד
 טימ ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןייג וצ קנַאדעג ןטימ קירוצ קעװַא ןענייז ןוא רעסַאװ טכַארבעג
 טייהרעליטש ךרודַא ןענייז ייֵז .גנודניברַאפ רעמייהעג ַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז עכלעוו
 ןיא טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ ןעמוקוצנָא קנַאדעג ןטימ קעװַא ןוא ָאטעג ןופ ןָאיַאר םעד
 טימ עלַא ,ערעדנַא יד ךיוא רעקנוב ןופ סיודַא ןענייז ןײגקעװַא רעייז ךָאנ .ץיּפעשטַאז

 .קנַאדעג ןבלעז םעד

 החפשמ יד ןוא קישטנַארַאב ןבואריםייח

 ,ןענמחנ טגָאזעג רע טָאה .טרעגנוהעגסיוא ןוא טכַאװשעגּפָא רעייז ןעוועג זיא ךענעה
 ייב ןטעבעג ךיז טָאה ןמחנ .לדלעוו ַא ןיא ןגיל ןבילבעג זיא ןוא ןייג טינ רעמ ןעק רע זַא

 -עג ייז טָאה רעכלעוו ,טסירק ַא ןעמוקעגנָא זיא לייוורעד .רעטייוו ןייגטימ לָאז רע םיא

 םעד ןבעגעג ןוא לרעגייז ןייז ןעמונעגּפָארַא טָאה ןמחנ .ןשטייד יד וצ ןבעגוצרעביא טָארד
 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ייז ןבָאה גָאט םעד .קעװַא זיא ןוא לרעגייז סָאד ןעמונעג טָאה רע .טסירק

 .רעטייוו קַעווַא ייז ןענייז טכַאנייב ןוא סעטסוק יד ןשיווצ

 ,טסירק ַא טנגעגַאב ןבָאה ייז זיב טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןהרש טימ רעטומ יד ךיוא

 רעד טָאה ךאנרעד .ןשטייד יד וצ ןבעגרעביא טלָאװעג ןוא ןגָאלשעג ייז טָאה רעכלעוו

 רימ .ןענַאד ןופ ןייגקעווַא רעלענש ןסייהעג ייז טָאה ןוא רעטומ יד טנעקרעד טסירק

 זענייז טכַאנייב ןוא גָאט ןצנַאג םעד ורָאק ןופ סעּפָאנס יד ןיא ןטלַאהַאב עדייב ךיז ןבָאה
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 -עשטַאז םעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טכַאנ ףוס .ליצ רעזדנוא וצ רעטייוו קעװַא רימ

 טנעקרעד טינ םיא ןבָאה רימ רָאנ ,ןמחנ ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא זיא טרָאד .דלַאוו רעציפ

 -עגכָאנ זדנוא זיא רע ןוא םיא זופ ןפָאלטנַא ןענייז רימ .גנודיילק ןוא ןעזסיוא ןייז בילוצ

 ןעמַאזוצ ןוא טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה ןַאד *! ךיא ןיב סָאד עמַאמ, : ןעירשעג ןוא ןפָאל

 טגײלעגקעװַא ריא ףיוא ןוא עקעד ַא ןעמונעגסיורא רימ ןבָאה טרָאד .דלַאװ ןיא ןיירָא

 ןופ ּפָאק םעד ךיז ףיוא ןטלַאהעג ,עקעד רעד ןופ ןקע יד ןדנובעגוצ טָאה ןמחנ .ןכענעה

 יד -- רעפרעק לייט ןרעטכייל םעד ןגָארטעג ןבָאה ןעמַאמ רעד טימ ךיא ןוא ,ןכענעה

 -רעד רעייז ,קַאז א ןיא ןָאטעגנָא שטיוועלעסָאי ןמלז טנגעגַאב רימ ןבָאה ,קידנעייג .סיפ

 .רעדניק ענייז ןענופעג טָאה רע זיב ןעמַאזוצ םיא טימ ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,ןגָאלש

 ,טשרָאד ןופ ןוא רעגנוה ןופ דלַאו ןיא ןטילעג רעייז רימ ןבָאה טייצ עטשרע יד

 טינ זדנוא לָאז ןטסירק יד זַא ,ףרָאד ןיא ךיז ןזייוו וצ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ לייוו

 זיא רע ,טסירק ַא טימ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה לָאמ ןייא .ןשטייד יד וצ ןבעגסיורַא

 טיורב טכַארבעג : ןפלָאהעג ליפ רעייז זדנוא רעטעפש טָאה רע .רוכש א ןוא םערָא ןעוועג

 רימ ןבָאה םעד ךָאנ .סופ סכענעה ןלייה וצ ןעלצרַאוו ענעדישרַאפ ןוא טריפס ךיוא ןוא

 ןוא לעמ ךעלסיב וצ ןבעג זדנוא טגעלפ רע ןוא םויטסָאק ַא סנושרג טסירק א ןבעגעג

 .ןכָאק טנעקעג טינ רימ ןבָאה רעסַאוו ןיא לגנַאמ ןבילוצ רעבָא ,טיורב

 רימ ןבָאה טרָאד ,ןַאמעינ ןופ גערב םוצ טרעטנענרעד ךיז רימ ןבָאה דלַאװ ןכרוד

 -דרע ןַא טיובעגסיוא ןמחנ טָאה ָאד ךיוא .רעצילעב יד ןופ סעילימַאפ עקינייא ןפָארטעג

 .םיוב ןטסופ ןכרוד ןייגכרוד טגעלפ ןוויוא ןופ ךיור רעד זַא ,יוזַא ,םיוב א רעטנוא רעקנוב

 -רעביא טָאה יז זיב ,ןעיסַאכ ןגעוו טרעהעג טינ ןוא טסווועג טינ רימ ןבָאה םישדח ייווצ

 -רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ךיז טניפעג ןוא טבעל יז זַא ,ןיטסירק רעטנַאקַאב ַא ךרוד ןבעגעג

 זדנוא רענַאזיטרַאּפ ךָאנ טימ עיסַאכ ןעגנַאגעג זיא רעטעפש םישדח ריפ טימ .עּפורג

 ךיז ןבָאה עלַא רימ ןוא .גנודיילק רעשישטייד ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענייז ייז .ןכוזַאב

 עלַא .ןעיסאכ טנעקרעד מָאה עמַאמ יד רעבָא .ןפָאלעצ ךיז ןוא ןקָארשרעד קרַאטש

 םעד ןענעקרעד טנעקעג טינ ןוא ןפָאלרַאפ טייו ןיב ךיא רָאנ ,ןעמוקעגקירוצ ןענייז

 ףוס םוצ ,טסירק א ייב ןענופעג ךיז ךיא בָאה טייצ ןכָאװ ייווצ בורק .רעקנוב ןופ ץַאלּכ

 .רעקנוב םוצ געוו םעד טנכייצעגנָא ןוא טריפעגסיורַא ךימ ןיטסירק ַא טָאה

 טרעטנענרעד ךיז טָאה לייוורעד .ןעיסַאכ טימ ךיז ןעז קעװַא ןענייז ןכענעה טימ ךיא

 ןבענ שעוו ןעגנָאהעגסיױא טָאה רעטומ יד ייוו ױזַא .דלַאװ םעד ףיוא עוואלבָא עשטייד א

 ןופ ןפָאלעגסױרַא ןענייז עלַא .רעקנוב םוצ טרעטנענרעד ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,רעקנוב

 ןטשרע םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רעטומ יד ןוא גנַאגסיורַא ןטייווצ ןכרוד רעקנוב

 זיא רעטומ יד ןוא טַאנַארג ַא ןפרַאוועגניירַא טָאה ןשטייד יד ןופ רענייא .גנַאגסױרַא

 קיאור ןרָאוועג זיא'ס ןעוו .סעטסוק יד ןשיווצ ןלַאפעג זיא םייח ךיוא .ןרָאװעג טעגרהרעד

 עכעלטע .ענעלַאפעג יד ןעוועג רבקמ ןוא טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה ,דלַאװ ןיא
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 יפיוא טכַאמעג ןוא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה עקידעבעל עלַא זיב טרעיודעג טָאה ןכַאוו

 .רעקנוב ַא יינס

 .טיורב ןפַאש רענַאזיטרַאּפ עפורג ַא טימ ןעגנַאגעג ךענעה זיא טיוט סרעטומ רעד ךָאנ

 ןעגנַאגעג זיא ךענעה .ןסָאשעגכָאנ ייז ןעמ טָאה יקלָאיסָאװָאנ ףרָאד ןיא קידנעמוקניירַא

 ליוק א .ןסיש םוצ ליצ ַא ןעוועג רע זיא םורַא ױזַא ,עציילפ ןפיוא לקעז ןסייוו א טימ

 ךיז ןענייז םירבח עלַא ןוא ןלַאפעג זיא רע ,ןגיוא יד ןבענ ּפָאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה

 .ןעזעג טינ ןוא טדערעג טינ ,געט יירד טרעטַאמעג ךיז רע טָאה ןיילַא .ןפָאלעצ

 ןבָארגעגסיוא רע טָאה ,טיוט ןטימ ךיז קידנעלגנַאר זַא ,טלייצרעד רעטעפש ןבָאה ןטסירק

 יז ןלָאז סָאװ ,ןשטייד יד טגערפעג ןטסירק יד ןבָאה ןַאד .בורג ַא סיפ יד טימ ךיז םורַא

 םיא ןבָארגַאב ןסייהעג ןשטייד יד ןבָאה .רענַאזיטרַאּפ ןטעדנּוװרַאפ ןשידיי ןטימ ןָאט

 .טייהרעקידעבעל

 .רָאי 16 םיוק ןעוועג טלַא ןַאד זיא ךענעה

 ןברוח ןכָאנ םייה רעד ןופ לווירב ַא / שטיווָאנוועי .צ .ב

 קָאדערַאװַאנ ןופ דיי רעמַאזנייא ןא טביירש'ס

 ןגעוו -- לארשי ןיא טיילסדנַאל רעצילעב יד וצ

 יז ,עצילעב ןופ טמַאטשעג טָאה עכלעוו יורפ ןייז

 ןוא לדוי ןופ רעטכָאט ַא ,עקלע ןסייהעג טָאה

 .רענזייר הכלמ

 ןעקלע טעטכינרַאפ ןבָאה םיחצור עשיצַאנ יד

 עצנַאג ןיימ ןוא עלהכלמ לרעטכעט רעזדנוא טימ

 ןוא ,רעטסעווש-רעדירב ,עמַאמ-עטַאט :עילימַאפ

 עקבַאד רעטסעווש ַא סעקלע ךיוא .רעדניק ערעייז

 ריא ןוא עקייל רעטסעווש"ףיטש ַא ,ןַאמ ריא טימ

 רעקדערַאוואנ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז -- רעטומ

 .עילימַאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ָאטעג

 -רפס ןיא ןרעוו טקיבייארַאפ ןעמענ ערעייז ןלָאז

 עטפַארטשעג ןוא .םישודק רעצילעב יד ןופ ןורכז

 ,רעדרעמ עשישטייד יד ןייז ןלָאז קיבייא ףיוא

 סעילימַאפ עשידיי עצנַאג ןטָארעגסיױא ןבָאה סָאװ

 .ןדיי ןעוועג ןענייז ייז סָאװ דניז רעד ראפ רָאנ

 ןופ םיחצור ענעטלַאשרַאפ יד ןופ המקנ טמענ

 ! קלָאפ ןשידיי (רענזייר) שטיווֶאנוועי עקלע



 רעשיילפ ענרעשט-היח ןוא לקנעי ,לצרעה

 ןעוועג רימ ןענייז רעדניק טכַא

 (תודע תייבג)

 ןמלז ןוא רזעילא תב עשַאב ןופ רעדניק יד .רעטסעווש ַא ןוא רעדירב 2 ןענייז ייז

 ,קחצי ,רזעילא : ןעוועג ןענייז החפשמ רעד ןופ רעדניק ערעדנַא יד .רעשיילפ קחצי ןב

 .הנשוש ןוא הרש ,לוולעוו

 תונורכז סלצרעה ןופ

 -רַאפ ךיז ןוא עצילעב ןיא טניווועג ,סעכָאי ןמלז החפשמ עצנַאג יד טָאה 1914 זיב

 עצנַאג יד זיא ,עצילעב ןיא הפירש רעסיורג רעד ךָאנ .עשזנַארב-ץלָאה רעד טימ ןעמונ

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןרעטלע יד ןבָאה טרָאד ךיוא .ץלעש ןייק ןרָאפעגסױרַא החפשמ

 רעד תעב .עדור ןופ לימ םעד ךיוא ןוא םָארּפ םעד ןטלַאהעג ןבָאה ייז .רחסמ-ץלָאה

 בוטש ַא טזָאלעגרעביא ןוא ןברָאטשעגּפָא עשַאב עמַאמ יד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -- רעטסעווש עטסטלע יד ןעוועג זיא רעטומ רעד ןופ עקרעטערטרַאפ יד .רעדניק טימ

 רעטייוו ןבָאה רימ ןוא עצילעב ןייק ןעמוקעג קירוצ רימ ןענייז 1926 ןיא .ענרעשט-היח

 .ץלעש ןייק גָאט ןדעי קידנרָאפ ,טעברַא עבלעז יד טצעזעגרָאפ

 ןרַאפ תוצמ ןקַאב ןופ טַארדָאּפ רעד ןעוועג בוטש ןיא זדנוא ייב זיא טייצ-םירופ

 תוצמ רעצילעב ערעזדנוא .עשרַאוו ךַאנ תוצמ ןקיש וליפַא ןגעלפ רימ .לטעטש ןצנַאג

 רעניווונייא רעצילעב ערעזדנוא הסנרפ טכַארבעג ךיוא ןבָאה ייז .םש ןטוג ַא טַאהעג ןבָאה

 .ייז ןשיווצ זדנוא ןוא

 טניפעג יז ּווו עניטנעגרַא ךָאנ טרירגימע הרש רעטסעווש רעזדנוא טָאה 1927 ןיא

 -עילימַאפ ןייש ַא טרָאד ןריפ ייז ןוא ןוז ַא ןוא רעטכָאט א ,ןַאמ א טָאה יז .טנייה זיב ךיז

 .ןבעל

 -ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא הנשוש רעטסעווש רעזדנוא זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
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 .אבס-רפכ ןיא טנייה זיב ךיז ןעניפעג ייז .קחצי רעדורב רעד -- ריא ךָאנ ןוא לארשי

 ןענייז ןוא גנוגעוואב רעשיצולח רעד וצ טרעהעג קידנעייז םייה רעד ןיא ךָאנ ןבָאה ייז

 .לארשי-ץרא ןייק ןגיוצעג טָאה סָאוו ,טנגוי רעשלטעטש רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד ןעוועג

 ןיא גָאט-רעמוז םענעי זיב ןגיוצעג ךיז טָאה ,ןבעל לַאמרָאנ קינייוו-ליפ ,רעזדנוא

 ,תבש ןטשרע םעד ךיילג .ןצענערג עשיטעיווָאס יד רעבירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,1

 לסעג רעצעטענ סָאד רָאנ זיא ןבילבעג .לטעטש רַײזדנוא טנערברַאפ ןטידנַאב יד ןבָאה

 .(רעשטשוא) ןירג רעזייל ייב טניווועג ןבָאה רימ .סַאג עבלַאה א סטחוש םעד רעזייל ןוא

 ייוצ טימ ןעשאב טימ ןירג ןימינב .החפשמ רעזדנוא : טניווועג טרָאד ןבָאה סע

 ןעמַאזוצ .ךעלדיימ ייוצ טימ סחרז הכלמ טימ (רעדורב סרעזייל) עקטָאמ ןוא רעדניק

 ַא רענייא ןיא רימ ןענייז ךָאנרעד .בוטש ןייא ןיא עלַא ןוא תושפנ 21 ןעוועג רימ ןענייז

 ןייק טקעלעג טינ ןעמ טָאה טרָאד ךיוא .ָאטעג רעלטעשז ןיא ןרָאפעגרעבירַא טכַאנ

 ייב ץערָאװד ןיא ,לשמל .יוו ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז רימ .קינָאה

 .וו .ַא .א רעדלעוו יד ןיא ץלָאה ןקַאה ,םָארדָארעַא ןַא ןעיוב ןוא רענייטש ןפעלש

 רימ ןבָאה ,רייא ןיא גָאט 13 ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ .הטיחש רעטשרע רעד תעב

 ערעזדנוא ןיא .רעקיצכַא יד ייב ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןטלַא רעזדנוא ןרָאלרַאפ

 ,החנמ ךָאנ תבש ןדעי ךרד ימימת ירשא םעד ןגָאז ןייז ּפָא טנייה ךָאנ טגנילק ןרעיוא

 .ןרעוו ןסעגרַאפ זדנוא זופ טינרָאג ןעק סָאװ ,עמיטש רעסיז ַאזַא טימ -- סָאד ןוא

 רעשיילפ ןמלז



 רעשיילפ לצרעה 220

 עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,יורפ ןיימ ,ענכיוו ןוא לוולעוו רעדורב רעגנוי רעזדנוא

 .תונברק

 -םחנמ ןיא גָאט 23 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,לטעשז ןיא הטיחש רעטייווצ רעד זיב

 ןייא ןיא תושפנ 60 רעדָא 50 טשטעװקעגנעמַאזוצ ,תורצ ןיא טבעלעג רימ ןבָאה ,בָא

 ,בוטש

 רעזדנוא .סענָארכס ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג רימ ןענייז הטיחש רעד ןופ גָאט ןיא

 -עגסיוא רעירפ ןבָאה רימ .ןוויוא םעד רעטנוא ,יירעקעב רעד ןיא ןעוועג זיא ןָארכס

 םעד רעטנוא ןופ גנַאגניירַא םעניילק א ךרוד ןכָארקעגניירַא ןענייז ןוא דרע יד ןבָארג

 רימ ןענייז זעוועג ןוא ןָאזרעּפ 10 רַאפ טכַאמעג ןעוועג זיא ןָארכס רעד .(ךיטָאק) ןוויוא

 ערעייז ןוא ןשטייד יד ןופ ןעיירשעג יד ןוא יירעסיש יד טרעהעג ןבָאה רימ .תושפנ 5

 ןוא סעגָאלדָאּפ יד ןסירעג ,ןיירַא רעביטש יד ןיא ןטַאנַארג ןפרָאװעג ןבָאה ייז .ןפליהעג

 העש 48 ןגעלעג רימ ןענייז ױזַא .ןשינעטלעהַאב יד ןופ ןײגוצסױרַא ןעמעלַא ןפורעג

 : רעקנוב ןופ סױרַא ןענייז עטשרע יד .ןעגנונידאב ערַאטינַאס ןָא ןוא טפַאשגנע רעסיורג ןיא

 ןוא החפשמ רעד טימ שטיוועלשוק לדיא ;החפשמ רעד טימ ריאמ ןוא (לצרעה) ךיא

 לייוו .ןייג וצ ןיהּוװ טסוװעג טינ ךיא בָאה ,קידנעײגסױרַא .לגניי ערענעלק סָאד ןמלז

 ךרוד ןיב ךיא .ןגָארטעג ךימ טָאה טעפמיא רעד רָאנ .חוכ ןייק טַאהעג טינ בָאה ךיא

 לסיב ַא ןבעגעג רימ טָאה רע .טסירק ַא ייב טּפַאלקעגנָא בָאה'כ ןוא רענטרעג עשיאיוג יד

 יד וצ געװ םעד ןזיוועג רימ טָאה רע .טַאהעג טינ רע טָאה טיורב ןייק לייוו ,קַאבַאט

 .רעדלעוו רעציפעשטַאז

 זעוועבַאר וצ טרָאד ידכ ,לטעשז ןייק ןייג סניטסירק ןפָארטעג ךיא בָאה געוו ןפיוא

 יד .ןפָארטעג ןצעמע ןבָאה ייז יצ ,טגערפעג ייז ייב בָאה ךיא .סטוג ןוא בָאה שידיי

 בָאה רעטייוו קידנעייג .ןיינ יצ ָאי רימ קידנרעפטנע טשינ ןפָאלעצ ךיז ןענייז סניטסירק

 םיא ייב בָאה ךיא .דרעפ ַא טעשַאפעג טָאה רעכלעוו ,טסירק ןרעטלע ןַא ןפָארטעג ךיא

 בָאה םורַא ױזַא .דלַאוו םוצ געוו םעד ןזיוועג רימ טָאה רע ןוא קַאבַאט לסיב א ןעמוקַאב

 ךיא בָאה דלַאוו םעד קידנטערטרעביא .דלַאוו רעציפעשטַאז ןזיב טפעלשרעד ךיז ךיא

 זיא סָאד זַא ,טנעקרעד ןטייוו ןופ בָאה ךיא .ייברַאפ לענש טפיול רענייא יוו טקרעמַאב

 רימ טָאה רע ןוא ןפורעגוצ םיא בָאה ךיא .(סעקשַאמ רעזייל) שטיווֶאניירק לוולעוו

 ןופ טעוועטַארעג ךיז ןבָאה סָאוו ,דלַאװ ןיא ןדיי ךָאנ ןארַאפ ןענייז סע זַא ,ןבעגעגרעביא

 .הטיחש רעד

 רעדורב ןיימ ןפָארטעג ךיא בָאה ,דלַאוו ןיא ױזַא קידנרעדנַאוו ,םורַא ךֶאוו ַא ןיא

 דיירפ עטסערג ןיימ ןעוועג זיא סָאד .ענרעשט-היח רעטסעווש ןיימ ןוא עקשייל ,לקנַאי

 -רַאפ ןיימ ןופ ןיילַא רענייא ןבילבעג ןיב ךיא זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא לייוו ,ןבעל ןיא

 .החפשמ רעטגייווצ
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 תונורכז סלקנעי

 ןוא ןענעוואד ןופ ןעמוקעג עקשייל זיא ,הטיחש יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה'ס תעב

 ןיא טקישעצ ןעמעלַא בָאה ךיא .ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד

 זיא סע .ןגעוו ערעדנַא ךרוד ךיז ןעװעטַאר וצ טריבורפעג ךיא בָאה ןיילַא ןוא ןָארכס

 ןופ ןהכ רָאטקָאד םעד ןפָארטעג ךיא בָאה ןָארכס םוצ קירוצ קידנפיול .ןעגנולעג טינ רימ

 טעוו ןעמ לייוו ,ןפיולטנַא לענש לָאז ךיא זַא ,ןעירשעג רימ וצ טָאה רעכלעוו ,עשרַאוו

 -טנעעג רימ רע טָאה ,טינ טפיולטנַא רע סָאוורַאפ טגערפעג םיא בָאה ךיא .ןסיש ךימ

 ."רָאי 70 עניימ ןקידנעסיוא ךיא לעוו אד, :זא ,טרעפ

 זיא ןָארכס רעד .רענליוו רעד ןעקמָאיז ייב ןָארכס ןטייווצ ַא ןיא ןעוועג ןענייז רימ

 ןיא זעוועג ןענייז רימ .טריקסַאמרַאפ ןעוועג זיא ןוא לַאטש ןיא ןרָאװעג ןבָארגעגסיוא

 יורפ ַא ןעוועג זיא זדנוא ןשיווצ .ןגעלעג טרָאד רימ ןענייז געט יירד .תושפנ 19 ןָארכס

 יד ןבָאה ,ןענייוו ןעמונעג טָאה דניק סָאד .עוואראב ןעמָאנ ןטימ ענליוו ןופ דניק ַא טימ

 קימיטשנייא ןעוועג טינ זיא רענייק יוו יוזַא רָאנ .דניק סָאד ןקיטשרעד טלָאװעג עקירעביא

 עקירעביא יד ןופ ןבעל סָאד ןלעטשנייא טלָאװעג טינ טָאה רעטומ יד לייוו ןוא ןָאט וצ סָאד

 ,דניק ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג זיא יז .ןָארכס ןופ סױרַא יז זיא ,תושפנ 7

 .זדנוא קידנבעגסיוא טינ

 -- סטכַאנוצ-תבש זיב -- הטיחש יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע טניז ,ןָא קיטשרענָאד ןופ

 סױרַא זענייז רימ ןעוו .טפול לקערב ַא ןָא ןוא ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא ןסעזעג רימ ןענייז

 .טכַאנ יצ גָאט זיא'ס יצ טסּוװעג טינ רימ ןבָאה

 : טלייטעצ ךיז רימ ןבָאה ףרָאד ןרַאפ .עצעשַאז זיב ןפָאלעג רימ ןענייז ױזַא

 קידנטכַארט ,לקירב ןרעטנוא טזָאלעגרעביא ךיא בָאה טשער יד ,סיורָאפ קעװַא ןיב ךיא

 יוזא ןבעל ןביילב ןלָאז עקירעביא יד רעבָא ,ליוו סע סָאװ ןעשעג ןָאק רימ טימ זַא

 ַא וצ ןיירַא ךיא ןיב ,ןיהַא קידנעמוקנָא .רעגאפ ףרָאד םעד זיב ןעגנַאגרעד רימ ןענייז

 ןטימ רימ טימ טלייטעג ךיז ןוא קַאבַאט ןבעגעג רימ טָאה רעכלעוו ,טסירק ןטנַאקַאב

 יצ יוזַא יוו ,געוו םעד ןזיוועג רימ טָאה רע .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאוו ,טיורב ןסיב ןטצעל

 רעּפעלשכָאנ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ףיוא ןפערטוצנָא טינ ידכ ןייג

 ,ךעטסַאּפ ַא ןעזרעד רימ ןבָאה געוו ןטימ ןיא .ןדיי ענעפָאלטנַא ףיוא טרעיולעג

 ,דלַאװ רעציּפעשטַאז םוצ געוו םעד ןזיוועג זדנוא טָאה רע .יק טעשַאּפעג טָאה רעכלעוו

 סָאד .ןייוועג שירעדניק ַא טרעהרעד רימ ןבָאה ,דלַאװ רעציּפעשטַאז ןיא קידנעמוקנָא

 ךיז ןבָאה רימ זעוו .יקסוועיַאמ סעקציא-עקשָאי ,רעדנעס רעניילק רעד טנייוועג טָאה

 רַאפרעד ןוא קירעגנוה ןעוועג זיא רעדנעס ,ןענייוו ןעגנַאפעגנָא עלַא רימ ןבָאה ,ןפָארטעג

 ןקיאורַאב לָאז ךיא זַא ,טגיילעגרָאפ רימ טָאה עקשָאי .טייצ עצנַאג יד טנייוועג רע טָאה

 .לבור 1100 טַאהעג ךיז ייב טָאה רע .ןלָאצַאב רַאפרעד טלָאװעג רימ טָאה רע .ןרעדנעס



 רעשיילפ ענרעשט"היח ןוא לקנעי 428

 וצ ןגָארטקעװַא םיא ןלעוו רימ זַא ,טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא .ןעוועג םיכסמ טינ בָאה ךיא

 ןבָאה רימ .ןעלטימ ערעדנַא טימ ןליטשוצנייא םיא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .טסירק ַא

 ךס א ןעקנירטרַאפ וצ םיא ןבעגעג ןוא סעברַא ענירג עשירפ טימ טעמרָאקעגנָא םיא

 ךס ַא ןסע וצ ןבעגעג םיא רימ ןבָאה רעטעפש .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס רעבָא .רעסַאװ

 ןוטעגנָא דניק םעד ןבָאה רימ .טדַאשעג טינ םיא טָאה סָאד ךיוא ןוא לפָאטרַאק ענעקַאבעג

 ןבילבעג זיא רעדנעס ןוא טלָאװעג ױזַא טָאה לַאזקיש רעד רעבָא ,תורצ ערעדנַא ליפ ךָאנ

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא ןבעל

 רעזדנוא טימ ןפָארטעג ךיז ,ןַאלבז ןבעל עכיציירט יד ייב ,רימ ןבָאה רעטעּפש ךַאוו א

 .לצרה רעדורב

 רעציפעשטַאז ןיא עקנַאילמעיז ַא ןבָארגעגסיוא ,החפשמ רעזדנוא ,רימ ןבָאה ךָאנרעד

 ךיז ןבָאה רימ .רעדלעוו יד ןיא עלַא יוו יוזַא טבעלעג ןוא לעסערפ ןופ טייוו טינ ,דלַאװ

 רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעטנענ ןעגנַאגעגרעביא רימ ןענייז ןאד ,1942 זיב טרָאד טגָאלּפעג

 .רערעכיז לסיבַא ןעוועג זיא ייז ןבענ לייוו ,ןפורג

 תונורכז סענרעשט-היח

 ךיז טָאה טנָארפ רעד לייוו ,טכעלש רעייז ןעוועג זדנוא זיא רָאי ןטצעל םעד ןיא

 .רעפרעד עלַא טצעזַאב ןבָאה סעצווָאסַאלװ יד טימ ןשטייד יד ןוא ןרעטנענרעד ןעמונעג

 ,רעגנוה ןופ ןטילעג קרַאטש ןבָאה רימ ןוא ןסע ךָאנ ןייגסיורַא טנעקעג טינ ןבָאה רימ

 .סעדגַאי ןוא זָארג טימ טושפ ךיז קידנרענרעד

 ןעוועג זיא רע .עקשייל רעדורב ןרעייט רעזדנוא -- ןברק ַא ךָאנ ןבעגעג ןבָאה רימ

 םיא רימ ןבָאה טנעה ענעגייא יד טימ .ןעמוקעגמוא זיא ןוא עּפורג רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא

 דָאנ ור רעקיבייא רעייז ןיא ןגיל סע ּווו ,טסוק ַא רעטניה ,דלַאװ ןיא ןעוועג רבקמ

 א ןעוועג סע זיא ןפורג עניימעס רעצילעב יד רַאפ .רענַאזיטרַאּפ עשידיי ענעלַאפעג

 ןוא רעצילעב עלַא רַאפ ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג זיא רע םורָאװ ,טסולרַאפ רעסיורג

 .דלַאװ ןיא טריטנעירָא רעייז ךיז טָאה רע

 .טײרפַאב זדנוא טָאה ײמרַא עטיור יד .1944 טסוגיוא זיב טבעלעג רימ ןבָאה ױזַא

 ןַאד .ןכָארבעצ ןוא םָאזנייא עצילעב לטעטש רעזדנוא ןיא ןעמוקעג קירוצ ןענייז רימ

 טימ ןוא זדנוא טימ ןעשעג זיא סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןליפ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה

 ,קלָאפ רעזדנוא

 זדנוא וצ האנש יד טריּפשעג ןבָאה רימ .ןסעזעג גנַאל טינ רימ ןענייז עצילעב ןיא

 קעווא רימ ןענייז ןליופ ןייק געוו א טנפעעג ךיז טָאה סע רָאנ יוו .םינכש ערעזדנוא דצמ

 עקַאט זיא יוזַא .רעטייוו ןרָאפ ןענָאק ןעמ טעוו טרָאד ןופ זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,ןיהַא

 .ןעשעג

 ןיא .ךיירטסע ןייק טרָאד ןופ ןוא טשעּפַאדוב ןייק ןרָאפעג רימ ןענייז ןליופ ןופ
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 ןעמוקנָא ןענעק ןלָאז רימ זַא ,טרַאװעג ןוא זרעגַאל יד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז ךיירטסע

 טָאג ןעקנַאד ןבָאה רימ .רעדורב ןוא רעטסעווש רעזדנוא טימ ןפערט ךיז ןוא לארשי ןייק

 ןעניווו רימ .ןפָארטעג ייז טימ ךיז רימ ןבָאה ,לארשי ןייק קידנעמוקנָא ןוא ,טבעלרעד סע

 ערעזדנוא טינ לֶאמנייק רימ ןסעגראפ דיירפ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא .אבס-רפכ ןיא

 ַאזַא ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןַאמעינ םייב עצילעב לטעטש רעזדנוא ןופ ןדיי עביל ןוא ערעייט

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןפוא ןטפַאהרעדיוש

 ןַארַאב ןימינב

 דלַאוו ןיא רעצילעב טימ ןשינעגעגַאב

 "ןואלישָארָאוו, .נ .א דַאירטָא ןיא ןענופעג ךיז ךיא בָאה 1942744 ןרָאי יד ןיא

 .עצילעב ןופ טנגעג רעד ןיא טרירעּפָא טָאה סָאװ ,(עדאגירב עקסנינעל)

 ןענייז רימ רעסיוא .םזיטימעסיטנַא רעקרַאטש א טשרעהעג טָאה דַאירטָא ןיא

 עצילעב ןיא ןריובעג ,יקסיװָאקלָאװ לבייל) עקנָאיל רענייא : ןדיי ייווצ ךָאנ ןעוועג טרָאד

 ןופ לדיימ שידיי ַא ןוא (סעקנומ עקמהרבא ןופ ןוז ַא ,קָאדולַאשז ןיא טניווועג ןוא

 ,שטיווַאמַארבא עבויל םינָאלס

 טושפ זיא'ס זַא ,ןדיי טַאהעג טנייפ ױזַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד

 טימ ךיז ןפערט וצ *רענַײמעס , ןוא רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ןדעי רַאפ הנכס-סנבעל ַא ןעוועג

 ,עצילעב ןופ בור סאד ,ןדיי יד ןטילעג רעייז ןבָאה םעד בילוצ עקַאט .דלַאוו ןיא ייז

 טניווועג ןבָאה ןוא תוטיחש יד ןופ ךיז ןעוועטַאר וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע ןעמעוו

 טימ ןעמַאזוצ -- ןַאמעינ ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא -- דלַאוו ןיא סעקנַאילמעיז ןיא

 .תוחפשמ ערעייז

 עקידתונכש יד ןופ ןדיי טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ןדַײ רעצילעב יד םורַא

 ךיז געלפ'כ ּוװ "סעפורג עניימעס, .ג .א יד ןכוזַאב לָאמטפָא געלפ ךיא .ךעלטעטש

 .ןדיי ןשיווצ יוו ,יירפ ןוא טוג רעייז ןליפ

 -רענַאיטרַאּפ עכעלטע ןבָאה ,1943 רעבמעטפעס ןיא ןעוועג זיא סָאד ,לָאמ ןייא

 .דלַאװ ןיא עקנַאילמעיז א ףיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמעג ,דַאירטָא רעזדנוא ןופ ןטסירק

 טקידלַאווגרַאפ ןבָאה ייז .עדיל ןופ .ס החפשמ יד טניווועג טָאה עקנַאלמעיז רעד ןיא

 -עגסיוא ךָאנ ייז ןבָאה ,םעד טימ ךיז קידנגונגאב טינ ןוא רעטכָאט יד ןוא רעטומ יד

 .םעד ףיוא "טכַאמעגנָא, ןוא עשזייד רעד ןופ גייט סָאד דרע רעד ףיוא ןסָאג
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 ,עפורג-ןטנאסעד רעד ןופ רידנַאמָאק רעד טסווורעד ךיז טָאה לַאפ םעד ןגעוו

 ןסָאשרעד ייז ןוא עטקידלושַאב יד טריפעגסיורַא ,גנושרָאפסױא רעצרוק ַא ךָאנ ןוא

 .ףרָאד ןופ םלצ ןבענ

2 
 (1945) גנואיירפַאב רעד ךָאנ יקסווָאצֶאלז לארשי ןוא ("עדוסַאפ יַאמַאל,) ןַארַאב ןימינב : סטכער ןופ

 ךיז ןעמונעג דַאירטָא רעזדנוא ןופ םיצקש יד ןבָאה ,םעד זגעוו ךיז קידנסיוורעד

 ,לָאמ ןייא .םירבח ערעייז רַאפ ןעמענ וצ המקנ ידכ ,ןדיי ןכוז ןוא ןטנַאק ענעי ןיא ןעיירד

 ַא יוו ןעזרעד ךיא בָאה ,עלעגזעג ףרָאד םעד ןבענ דרעפ ןיימ ףיוא ןטירעג בָאה'כ תעב

 גנוטכיר רעד ןיא ןעייג רעדניק ייווצ ערעייז ךיוא יוו יורפ ַא ןוא ןַאמ ַא ,החפשמ רעצילעב

 םורַא ךיז ןעיירד ףרָאד ןיא זַא ,טלייצרעד ןוא ןטלַאהרַאפ ייז בָאה ךיא .ןסע ךָאנ ףרָאד םוצ

 רעבָא טָאה'ס .ןדיי ןסיש וצ טייהנגעלעג ַא רָאנ ןכוז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא

 טָאה סע .ףרָאד ןיא קעװַא ןענייז ןוא טרַאפשעגנייא ךיז ןבָאה ייז ןוא ןפלָאהעג טינרָאג

 ,ןרָאפעגכָאנ ייז ךיא ןיב סנטייוו ןופ ןוא ןייג טזָאלעג ייז בָאה ךיא .ןעור טזָאלעג טשינ ךימ

 .ןעשעג טעוו'ס סָאוו ןעז וצ ידכ

 -יטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ .ד .א יד זענייז ,ףרָאד םוצ ךיז קידנרעטנענרעד

 ןעמוקעג טייז ריא ,ָא? : ןעיירש ןעמונעג ךיילג ןבָאה עכלעוו ,דַאירטָא רעזדנוא ןופ רענַאז

 .ןכוזַאב ןעמונעג ךיילג ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןוא *סעקינשזָאיבַארג ,ןביור

 ןטעב ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ,עכעלקילגמוא יד ןופ ןהנעט סָאד ןפלָאהעג טינ טָאה'ס
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 ןרָאפעגנָא ןיב ךיא .ןסיש ייז טלָאװעג ךיילג ןבָאה ןטידנַאב יד .םירעיופ יד ייב טיורב

 ,ךָאד טעז ריא ? ייז ןופ ריא טליוו סָאװ :ייז וצ קידננָאז ,ןבעל רעייז רַאפ ןטעב ןעמונעג ןוא

 .רעדניק עניילק 2 ןענייז ָאד זַא

 ןייז טנעקעג טָאה רעכלעוו ,רימ רַאפ ארומ סיוא טזָאלעגּפָא ייז ןבָאה ןטידנַאב יד

 סָאװ ,םעד טימ טנכערעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .םישעמ ערעייז ןגעוו ןלייצרעד ןוא תודע ןַא

 .ןלָאצַאב טייהנגעלעג ַא ייב ייז ןעק ךיא ךיוא

 ןיא עפורג עניימעס יד ןעוועטַאר וצ ןעגנולעג רעדיוו רימ זיא ,לַאפ ןטייווצ ַא ןיא

 ,קישטנַארַאב ןמחנ ןוא החפשמ רעשטיווָאדוראנ רעד ץוח ,ןענופעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו

 דַאירטַא רעזדנוא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא .ןדיי רעצילעב ךָאנ

 ןוא ןריבַאר וצ ידכ ,סעקנַאילמעיז ערעייז וצ ןעמוקוצ וצ יוזַא יוו ,ןדַאילש יד ןכוז

 רעקידנטייר א קעװַא לענש ךיא ןיב ,טרעהעג סָאד בָאה ךיא יוו םעד ךָאנ ךיילג .ןענעגרה

 ייז זַא ,עלעווירב א רעיופ א טימ טקישעגרעביא ןוא עלעגזעג ףרָאד ןיא דרעפ ןפיוא

 ,לווירב ןיימ ןעמוקַאב ןבָאה ייז רָאנ יוו ,ןדיי יד .טרָא םעד ןופ קעװַא רעלענש סָאוו ןלָאז

 טינ ןענייז ,קילג רעייז וצ ןוא טרָא טייוצ ַא ןיא סעקנַאילמעיז יד ןופ קעװַא ןענייז

 ףיוא ןלַאפעגנָא עקַאט ןטידנַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןענייז סנגרָאמוצ .תונברק ןייק ןעוועג

 עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ ןמחנ .טנערברַאפ ןוא טריבַארעצ סעלַא ןבָאה ,סעקנַאילמעיז יד

 רעצילעב יד ןבָאה םורַא ױזַא .לַאפנָא ןרַאפ טנעמָאמ ןטצעל ןיא שממ ןפָאלטנַא ןענייז

 .טיוט ןרעכיז ַא ןופ לָאמ ןטייווצ םוצ טעװעטַארעג ךיז ןדיי



 יקסווָאצָאלז (לווייפ) אגרש

 בוטש עטרעטשעצ סנטַאט ןיימ

 ץיירק-החפשמ רעזדנוא

 -- ןעבָאב ןיימ ןוא שריה-יבצ ןפורעג ןעמ טָאה -- ןדייז ןיימ -- עטַאט סנטַאט םעד

 :ייז ןעמוק טָא .רעדירב ףניפ ןוא רעטסעווש ייווצ טַאהעג טָאה עטַאט ןיימ .עצנירּפש

 -ניק ייווצ טימ ןַאמ ןוא האל-עינעה ;רעדניק יירד טימ יקצָאטס והילא ןוא עקהרש-היח

 ; רעדניק ייווצ טימ הרש יורפ ןוא השמ ; רעדניק ייווצ טימ עקרעמ יורפ ןוא המלש ו רעד

 ; רסיא ןוז ןטימ רתסא יורפ ןוא ףסוי ; רעדניק ייווצ טימ עמורפ יורפ ןוא (םוחנת) עקנַאט

 -מוא זיא טייז סנטַאט ןופ החפשמ עצנַאג עקיזָאד יד .רעדניק ייווצ טימ יורפ ןוא לדוי

 .טנעה עשטייד יד ןופ ןעמוקעג

 לקנעי רעטָאפ ןוא לגייפ רעטומ ריא : עבייט עמַאמ ןיימ ןופ החפשמ יד טמוק טציא

 -םייח :ןיז ףניפ ןוא (עקלע-היח ןוא עקלייב) רעטכעט ייווצ טַאהעג ךיוא ןבָאה לעקעמ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא) לרעב ןוא השמ ;(עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג) קחצי

 סלַא דלַאװ ןיא ןלַאפעג) לשריה-דוד ןוא ;(עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג) עילע ; (המחלמ

 טימ ,רתסא-היח ,יורפ ַא טַאהעג טָאה רע .("ַאנישרַאטס, ןופ עגנַאר רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ

 יד ןופ ןעמוקעגמוא עלַא -- לרעב ןוא לקנעי ,עביל-לחר ,הרפיש ,עקשעּפ : רעדניק ףניפ

 .ןעשטייד

 עדיירפ ןוא לדנעמ ןופ עילימַאפ יד טרעהעג ךיוא טָאה זיירק-החּפשמ רעזדנוא וצ

 טימ עקטיא יורפ ןוא שטיװָאנַאּפַאג אבא-חנ :רעדניק ףניפ ערעייז טימ שטיוװָאנַאּפַאג

 יורפ ןוא השמ-עשטיא :רעדניק ייווצ טימ עצנירפש יורפ ןוא רעזייל ;רעדניק ייווצ

 רעדניק ייווצ טימ יקצירוק הנוי ןַאמ ןוא עקטע ;(לטעשז ןיא טבעלעג) רעדניק טימ

 ןוא ריאמ -- רעדניק ייווצ עריא ,(ןירטסָא ןיא טבעלעג) הקבר :; (ענליוו ןיא טבעלעג)

 רעד ןיא ריאמ) ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז -- (עצילעב ןיא טבעלעג) עקהאל

 .(ענליוו ןיא -- עקהאל ןוא ןדיי 36 יד ןשיווצ עיצקַא רעטשרע

 ,רענימָאדור לרעב ןופ עילימַאפ יד טרעהעג ךיוא טָאה זיירק-החפשמ רעזדנוא וצ

 ןוא עקדע ןפורעג ןעמ טָאה יורפ ןייז .תסנכה-תיב ןופ שמש רעד ןעוועג זיא רעכלעוו
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 ןופ יורפ יד) עקשַאכ ,(ןַארַאב רעריזירפ ןופ יורפ יד) עקלייב ,עפיל :רעדניק ערעייז

 המלש ,ןעמערק לקנעי ןופ יורפ יד) עקשַאב ןוא (יקצעינעמַאק קחצי רעטסײמלעּפַאק

 .(ןוז סרעקעב םעד

 עבָאב יד ,עמַאמ ,עטַאט :ןָאזרעּפ 7 ןעוועג רימ ןענייז בוטש סנטַאט רעזדנוא ןיא

 רימ ןבָאה עלַא -- (היח) רעטסעווש ןייא ןוא (דוד ןוא לקנעי) רעדירב ייווצ עניימ ,לגייפ

 עטגייווצרַאפ טריפעג טָאה עטַאט רעד סָאוו םעד ץוחַא .ןבעל ןדירפוצ ןוא ליטש ַא טבעלעג

 -אטשעג זיא רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה ןטפעשעג

 ןיא לייטנָא ןעמונעג ךיוא םעד ץוחַא ןוא עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ רעד ןופ ץיפש ןיא ןענ

 קנַאב-סקלָאפ רעד ראפ ,עלוש רעשידיי רעד ראפ :ןטעברַא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא

 ,לג"דא םילוח-רוקיב ןרַאפ ,רעדניק עמערָא רַאפ ,דסח-תולימג ןוא

 ,תורצ עלַא טימ .ןפָא ןעוועג ןעמעלַא רַאפ דימת זיא בוטש רעזדנוא ןופ ריט יד

 קידנעטש טָאה רע ןוא ןטַאט םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,לטעטש ןיא טכַאמעג ךיז ןבָאה סָאוו

 -עגסיוא זיא'ס ןעוו ,קיטיירפ םעד טוג קנעדעג'כ .טנעקעג טָאה רע סָאװ טימ ןפלָאהעג

 זעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד .הפירש עסיורג יד לטעטש ןיא ןכָארב

 עטַאט רעד זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה גנילצולפ .ןעוועג טינ ןַאד טקנוּפ זיא עטַאט רעד ןוא

 םיא ןגעקטנַא ןפָאלעג עלַא ןענייז .עדיל ןופ עדנַאמָאק ענרַאשזַָאּפ רעד טימ ןָא טמוק

 -עטַארּפָא טעוו רע זַא ,קידנביילג ,טשימעג דיירפ ןוא רעצ ןופ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 רעזייה עשידיי ייווצ רָאנ ןרָאװעג טנערבעגּפָא ןענייז הפירש רענעי ןיא .לטעטש סָאד ןעוו

 ןרָאװעג טלעטשעג עטַאט רעד זיא רַאפרעד ,רעזייה עשידיי-טשינ לייט רעטסערג רעד ןוא

 ךָאד זיא רעטסיולק רעשיליוטַאק רעד סָאװ ,םעד קנַאד א .עשרַאוו ןיא טכירעג ַא רַאפ

 סָאד טָאה ,רעשעלרעייפ עשידיי יד ןופ שפנ-תוריסמ טימ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ךיוא

 -ליז א טימ ןענעכייצַאב םיא טרידנעמַאקער ןוא דלוש ןופ טיירפַאב ןטַאט םעד טכירעג

 רעצילעב רעד ןיא טעברַא רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעשיגרענע ןייז רַאפ לַאדעמ םענרעב

 .עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ

 ןוא עצנירּפש עבָאב ןיימ טוג רָאג ךיא קנעדעג לטעטש ןיא ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ

 .יינש ןיא ןעקנוזרַאפ עלעסעג לָאמש ַא ךרוד ןפיול ךיא געלפ ייז וצ .שריה-יבצ ןדייז םעד

 םעד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,עקזייה רענעלַאפעגנייא רעד רַאפ טַאהעג ארומ בָאה'כ

 טרָאד זַא ,לטעטש ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ לייוו ,עלעסעג םענעטָאשרַאפ יינש טימ

 ןופ זיוה ןיא ןעמוקניירַא ןיוש געלפ ךיא זַא .ןשטנעמ עטכעלש ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןענייז

 לסיב א טרָאד ךיז ,ןוויוא ןסיורג ןפיוא ןכירקפיורַא ךיג ךיא געלפ ,עדייז-עבָאב ןיימ

 טגעלפ ןעמ זיב ןזָאלסױרַא טינ לָאמ ןייק טגעלפ עבָאב יד .ןקיאורַאב ןוא ןעמערַאוורעד

 ןכרוד ןפיולקירוצ ךיא געלפ ןאד .ץלַאמש ענעזדנעג ןיא סעקטַאל עלַא ןסעפיוא טשינ

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ּווו ,שרדמ-תיב ןבעל ןשטילג ךיז לסיב ַא געוו ןפיוא ןוא קרַאמ

 .סעקנָאק ףיוא ןשטילג ךיז ןעמ טגעלפ טרָאד ,זייא
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 טרָאד ,שרדמ-תיב ןיא ןיירָא ןעמ זיא ,ןרירפנָא טוג ךיז טגעלפ ןעמ זַא ,טכַאנרַאפ

 ךיז ןגעלפ ןדיי עטלַא יד ּוװ ,(עקיַאשזעל) לגיצ ןופ קנַאב עמערַאװ עסיורג א ןעוועג זיא

 ןיימ ןעוועג דימת טעמכ זיא ייז ןשיווצ .תוינשמ ןענרעל רעדָא םיליהת ןגָאז ןוא ןעמערַאװ

 -ַאורעד ךיז לָאזכ ינק יד ףיוא ןעמענ ךימ טגעלפ סָאװ ,שריה-יבצ עדייז רעטוג רעטלַא

 .ןענרעל םוצ ןרעהוצ ןוא ןעמער

 .לטעטש ןופ ןדיי עטלַא יד ןופ תוישעמ יד וצ ןרעהוצ ךיז ןבָאה ביל רעייז געלפ ךיא

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ָאװטסטַאדלָאס ןייז ןופ סעטכישעג ןלייצרעד טגעלפ עדייז ןיימ

 טרָאד ןופ ןוא עירושזדנַאמ ןיא טפמעקעג טָאה רעכלעוו ,יקסוועיַאמ עקשיפ .המחלמ

 .ףוס ַא ןָא תוישעמ ןלייצרעד וצ טַאהעג טָאה ,ןלַאדעמ ייווצ טכַארבעג

 יד םלוע ןרַאפ טנרעלעג ל"צז ןייפ ברה טָאה ,ערעשטעוו ךָאנ ,טכַאנ-וצ-קיטיירפ

 ,םיליהת ןגָאז וצ ןפור עדייז ןיימ טגעלפ גָאטרַאפ תבש .ךַאוו רעד ןופ שמוח השרפ

 טבעלעג ןעמ טָאה ױזַא יוו ןוא סָאוו ןופ

 ? ןדיי רעצילעב טבעלעג ןבָאה סָאװ ןופ

 ןוא רעפרעד עקימורַא עלַא ןופ םייוג ןרָאפנָא ןגעלפ ,גָאט-קרַאמ םעניא ,ךָאװטימ

 -קיטיינ סָאד לטעטש ןיא ןפיוקנייא םעדכָאנ ןוא ןפיוקרַאפ וצ ןטקודָארּפ ערעייז ןעגנערב

 ,רעטסוש : סהכאלמ-ילעב ןדיי ןעוועג לטעטש ןיא ןענייז םירחוס ןוא רעמערק ץוחַא .עטס

 עניימ ןיא טנייה ךָאנ ןעגנילק סע .לג"דא ןדימש ,רעכעלב ,רענשזריק ,רעילָאטס ,רעדיינש

 דימש ןטלַא םעד ןופ עינשזוק רעד ןיא עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןופ ןעגנַאלק יד ןרעיוא

 תעב ,לטעטש ןצנַאג ןרעביא ןרעה ןעמ טגעלפ ןעגנַאלק יד .ןורהַא ןוז ןייז ןוא גילעז

 יד ןדיינש וצ סעסָאק ןוא ןּפרעס יד ןדימשסיוא ןגעלפ רעדניק ענייז טימ לעסוב גילעז

 .טנגעג רעד ןיא רעפרעד עלַא ןופ רעדלעפ עשירעיופ יד ףיוא תואובת

 סהלגע-ילעב רעצילעב ןגעלפ .עדיל ןיא גָאט-קרַאמ רעד ןעוועג זיא קיטשרענָאד

 קרַאמ רעדיל ןפיוא ןרָאפ ןוא ןטילש רעדָא ןגָאוו-ןוא-דרעפ ןענַאפשנייא םירחוס ןוא

 .הרוחס ןפיוק

 ןופ ןגינעגרַאפ ליפ ןבָאה ןגעלפ עלַא .החמשו ןושש ןעוועג לטעטש ןיא זיא םירופ

 רעדניק ןגעלפ םעדכָאנ ןוא *ףסוי תריכמ, טליּפשעג טָאה סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַארד םעד

 ןגעלפ רעדניק יד ."תונמ-חלש; ןטעב ןוא רעזייה יד רעביא ןייג : ןליּפש'ס ןכַאמכָאנ

 ןוא ןשָארג רָאּפ ַא רימ טיג ,סיוא זיא ןגרָאמ ןוא םירופ זיא טנייה, : ןעגניזסיוא ייברעד

 ."! סױרַא ךימ טביירט

 וצ דרעפ ןסיורג ןייז ףיוא םירופ ןטיירניירַא טגעלפ (יקסווָאזָאל) סעקשאי עווייפ

 ןיא ןדיי עמערָא רַאפ "תונמדחלש, ןטעב ןוא בוטש ןיא ןייגניירַא ,ןיירַא ףיוה ןיא זדנוא

 זדנוא וצ ןעמוקניירַא ךיוא טגעלפ דרָאב רעסיורג רעד טימ עטפעש רעטלַא רעד .לטעטש

 טוג ַא ןבעגעג ,"םייחל, ןטוג א טכַאמעג ,שיט םייב טצעזעצ טיירב ךיז טָאה ,םירופ םוא
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 טשוקעג עדייב ךיז טָאה ןעמ ןוא הבדנ ענייפ ַא ןבעגעג עטַאט רעד םיא טָאה ןַאד ,לרמז

 .םירוּפ רָאי א רעביא ןבעלרעד וצ ןשטנווועג ןוא

 עשירפ ןיירַא ןעמוק סע .חספ וצ ןיוש ךיז ןעמ טיירג טָא ןוא קעװַא םיוק זיא םירופ

 לעמ עטַאט רעד טיירג סָאד .טפעשעג רעזדנוא ןופ סעדַאלקס יד ןיא לעמ ןטרָאּפסנַארט

 ,אפוג לטעטש ןרַאפ רָאנ טשינ תוצמ ןקַאבעג ןעמ טָאה עצילעב ןיא .*ןטַארדָאּפ , יד רַאפ

 טַאהעג ןופרעד ןבָאה ןדיי רעצילעב ןוא ענליוו ןוא עשרַאוו ןייק תוצמ טקישעג ךיוא רָאנ

 .הסנרפ

 .רעירפ םישדח עכעלטע טימ חספ םוצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב

 חספ ףיוא לסָאר ןייז לָאז סע ,סעקערוב טימ סעלייק עסיורג ןלעטש ןגעלפ סעבָאב יד

 ןלעטש ןוַא דעמ ןעיירב ךיוא ןגעלפ סעבָאב יד .זיירקדהחפשמ םענופ סעילימַאפ עלַא רַאפ

 רקיע רעד ,פוז א ןּפַאכ וצ ןענעבנגוצ רעדניק יד ךיז ןגעלפ טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא ,ןייוו

 ..זָאלג קידצמח ַא טימ וצ טייג'מ זַא ,ןקרעמַאב טינ לָאז ןעמ

 -נוא סעילימַאפ עלַא ןגעלפ םיבוט-םוי ערעדנַא עלַא ךיוא יוו ,רדס ןרַאפ חספ

 בוטש ןיא זדנוא וצ רעדניק עלַא טימ תסנכה-תיב זופ ךיילג ןעמוק ןענעווַאד ןכָאנ ערעזד

 רעד ןופ .זדנוא טימ טניווועג טָאה עכלעוו ,לגייפ ןעבָאב רעטלַא רעד *װעטנָאי-טוג ,, ןגָאז

 עלַא טימ רע זיב ,בוטש ןיא שודיק ןייק ןכַאמ טינ עטַאט רעד טגעלפ ,טייז רעטייווצ

 -טוג, ןשטניוו ןייז ןוא שריה-יבצ ןדייז ןוא עצנירפש ןעבָאב רעד ןכוזַאב ןגעלפ רעדניק

 ."וועטנָאי

 םלוע רעד ןוא שרדמ-תיב ןופ ןריט יד ןענעפעעצ ךיז ןגעלפ ןענעווַאד ןכָאנ תבש

 סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז ןגעקטנַא ןפיול ךעלרעדניק יד ןגעלפ ןַאד .םייהַא ןייג טגעלפ

 ענעי טָא ןרעיוא עניימ ןיא ןכליה טנייה ךָאנ ."תבש טוג, דיירפ טימ ןעיירשסיוא ןוא

 רעד ןרעיוא עניימ ןיא ךָאנ טכליה סע יוו ךיילגוצ ןעיירשעגסיוא עקידתבש עשירעדניק

 טגעלפ בוטש ןיא זדנוא ייב .בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ ןגָאז-םיליהת סעכַאי ןמלז ןופ ןוגינ

 יד רעבייוו ערעטלע עפורג א רַאפ ןענייווסיוא רעירפ לגייפ עבָאב יד טייצ רענעי וצ

 קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג; םייב דיירפ טימ ןטעבסיוא ךָאנרעד ןוא *הניארו הניאצ;

 .לארשי ללכ ןוא החפשמ ריא ראפ ךָאװ עטוג ַא "בקעי ןופ ןוא

 טוג ַא ןטעבסיוא תוחילס וצ ןפיול ןדיי רעצילעב עלַא ןגעלפ םיארונ-םימי יד רַאפ

 -נריר א ןטלַאה ל"צז ןייפ ברה טגעלפ טכַאנייב רופיכ-םוי .לארשי קלָאפ ןרַאפ רָאי-יינ

 ןוא ןרעוו טנפעעג שדוק-ןורָא ןופ ןריט יד ןגעלפ ךָאנרעד ,תסנכה-תיב ןיא השרד עקיד

 ..."ונכלמ וניבָא, ןגָאז ,םר לוקב ,ןעמַאזוצ ןוא ןענייוורעדנַאנופ ךיז ןגעלפ עלַא

 ןפיוא זדנוא ייב .תוכוס םוצ ןטיירג ןעמענ ךיז ןעמ טגעלפ רופיכ"םוי יאצומ דלַאב

 ןציז טגעלפ'ס ּוװ ,הכוס עסיורג ַא ןלעטשפיוא רָאי סעדעי עטַאט רעד טגעלפ ףיוה

 םיא ןריפ ןוא בר םוצ ןייג לטעטש עצנַאג סָאד טגעלפ הרות-תחמש .החפשמ עצנַאג יד

 יו טליפעג לטעטש סָאד ךיז טָאה רָאי ץנַאג ַא ךיוא .שרדמ-תיב ןיא גנַאזעג טימ
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 -עגטימ לטעטש עצנַאג סָאד טָאה םענייא ייב טריסַאּפ סעפע טָאה סע ביוא .החפשמ ןייא

 .דייל ןיא ייס ,דיירפ ןיא ייס -- גנוריסַאּפ יד טכַאמ

 טפַאשרעה עשיטעווַאס רָאי ייווצ

 ןכָארבעגסיוא זיא סע ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןטשרע ןזיב טבעלעג ןעמ טָאה ױזַא

 ךיז גָאט םענעי ןעמוקעג זיא לסָאי רעטעפ ןיימ .דנַאלשטייד ןוא ןליופ ןשיווצ המחלמ יד

 ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ײמרַא רעשיליופ רעד ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ לייוו ,ןענעגעזעג

 רעד ףיוא קעװַא ןענייז טיילעגנוי עשידיי ערעדנַא ךיוא .ןעזעג טינ רעמ םיא ןעמ טָאה

 .לטעטש ןיא טרעקעגוא טינ לָאמ ןייק ןיוש ךיז ןבָאה ייז ןוא המחלמ

 טפלעה ןיא לטעטש סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליופ יד יוו םעד ךָאנ

 ,עדנַאמָאק ענרַאשזַאּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק סלַא ,עטַאט רעד טָאה ,1939 רעבמעטעפס

 רָאטקעריד רעד ,יקצָארװַאנ .לטעטש ןיא גנונעדרָא יד ןטיהּפָא סָאד ךיז ףיוא ןעמונעג

 טריזינַאגרָא ןבָאה ,ןטַאט ןטימ ןעמַאזוצ ,שטיװָאנַאּפַאג אבא-חנ ,עלוש רעשיליופ רעד ןופ

 ןענייז ןטעיווַאס יד זיב ,טנַאה ןיא רעוועג טימ גנונעדרָא ןטלַאה וצ ענרַאשזָאּפ עצנַאג יד

 .לטעטש ןיא ןיײרַא

 -עג רימ ןבָאה ,ןעוועג ןענייז ןטעיווָאס יד סָאװ ,(1941--1939) רָאי ייווצ עטשרע יד

 סנייז טפעשעג סָאד .ןגרָאמ ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה רעדעי שטָאכ ,טכעלש טשינ טבעל

 .ןרעווָאר ןטכירַאפ וצ טַאטשרַאוו ַא טגיילרַאפ ןוא טרידיווקיל ךיילג עטַאט רעד טָאה

 -ָאָאק-ךיורבעג רעד ןופ טפאשרעריפנָא רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא רע זיא רעטעּפש

 ,ןטקודָארּפ עקיטיינ עלַא טימ םָארק עוויטַארעּפָאָאק עסיורג ַא טריפעג טָאה סָאװ ,עיצַארעּפ

 שטיווָאנַאמלַאק ןוא שטיווָאקציא תוחפשמ יד וצ רעירפ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןלימ יד

 יד ןוא רעטלַאוורַאפ רעד ןרָאװעג זיא יקסנָאמסיוו ךורב .ןרָאװעג טריזילַאנָאיצַאנ ןענייז

 -עזייל) החפשמ עשידיי ןייא זיולב ...ןקַאבעג ןוא ןלָאמעג רעדיוו ןבָאה ןדיי עקידלטעטש

 ןוא עשיליופ ליפ טימ ןעמַאזוצ לטעטש ןופ טקישעגסיורַא ןטעיווָאס יד ןבָאה (שטיווַאר

 ...תוחפשמ עשיסורסייוו

 ןָא ןעמוק ןשטייד יד

 -שטיידדיצַאנ ןוא דנַאלסור ןשיווצ המחלמ יד ןכַָארבעגסיוא זיא'ס ןעוו ,22.6.41 םעד

 ןבָאה ןסיירפיוא עטשרע יד .טנגעג רעזדנוא טרידרַאבמָאב ךיילג ןשטייד יד ןבָאה ,דנַאל

 -יבָאמ ךיג זיא טנגוי עצנַאג יד .גָאט ןופ ץָארּפש ןפיוא לעטש עצנַאג סָאד טקעוועגפיוא

 רעקידנענערב רעד ןופ ןעמַאלפ יד רעבָא .עדיל ןייק טקישעגּפָא ןוא ןרָאװעג טריזיל

 זיא למוט רעד ןוא ,(מ"ק 30 ןופ קחרמ ַא) עצילעב ןיא ןעזעג ךיז ןבָאה עדיל טָאטש



 37 בוטש עטרעטשעצ סנטַאט ןיימ

 .עצילעב ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה טנגוי עטריזיליבָאמ יד זַא סיורג יוזַא ןעוועג

 עלַא טעמכ ןעמוקעגפיונוצ בוטש ןיא זדנוא ייב ךיז ןענייז ,גָאטימ םוצ ,גָאט םענעי ןיא

 ,טליפעג ךיז טָאה'ס לייוו ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,קידנגייווש ןסעגעג טָאה ןעמ ,םיבורק

 -רָאפ טינ ןַאד יאדווַא ךיז טָאה רענייק שטָאכ ,לטיּפַאק קירעיורט ַא ןָא ךיז טבייה'ס זַא

 ...קירעיורט ױזַא ןקידנע ךיז טעוו סע זַא ,טלעטשעג

 יד ןענייז ,לטעטש ןיא רָאפניירַא םייב ןזיוואב ךיז ןבָאה ןשטייד עטשרע יד ןעוו

 רעבָא זלַאב .גנורעטסייגַאב טימ טקוקעגנייא ייז ןיא ךיז ןוא ןגעקטנַא ןפָאלעג ייז רעדניק

 טייהנייא ןַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,יירעסיש א ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ךיא .ןטעיווָאס יד ןופ ןטערטּפָא םייב טקיטעפשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רענלעז עשיסור ןופ

 רָאג רעבָא ןטלַאהַאבסיוא טרָאד ךיז בוטש ןיא ןענבואר-םייח וצ ןפָאלעגניירַא ןַאד ןיב

 -סיורָא ךיא ןיב .בוטש יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ךיג

 -עפש) בוטש ןיא ןענַארַאב וצ ןפָאלעגניירַא ןוא בוטש רעקידנענערב רעד ןופ ןפָאלעג

 -נוא ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ןענייז ןשטייד יד רעבָא .(בוטש סעקשטיבייל רעט

 ןאד .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג לטעטש עצנַאג סָאד זיא ךיג רָאג .רעזייה יד ןדנוצעגרעט

 .רעדלעפ עקימורַא יד ףיוא ךיז טּפַאכעגסױרַא ןוא רענטרעג יד ךרוד ןפֶאלעג ךיא ןיב

 טשרע ןוא ןעבָאב רעד טימ שריה-יבצ ןדייז םעד ןפָארטעג ךיא בָאה עווקרעצ רעד ןבענ

 עכעלטע ,קָאטס ףרָאד ןיא רעדניק יד טימ ןרעטלע עניימ ןענופעגּפָא ךיא בָאה סנגרָאמוצ

 ,לטעטש ןופ רעטעמָאליק

 -ןײרַא ךיז רימ ןבָאה ,לטעטש ןטנערבעגּפָא םעניא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 ןרָאװעג זיא טרָאד ןוא ןאבא-חנ וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,דַאלקס ןקידייל ַא ןיא ןבילקעג

 ןבָאה ןליּפש רעירפ ךיז ןגעלפ רעדניק רימ סָאװ ,עלעגעוו םעד טימ .גנוניווו רעזדנוא

 ןַא דַאלקס ןטסופ םעניא טיובעג ןוא רעצעלפ ענעדישרַאפ ןופ לגיצ טריפעג טציא רימ

 ןיא ןעגנערדפיונוצ טזומעג ךיז ןבָאה לטעטש ןופ ןדיי עלַא .ןכָאק ןוא ןקַאב וצ זוויוא

 .ןדַאלקס ןוא רעזַײה עשידיי הפירש רעד ךָאנ ענעבילברַאפ עכעלטע יד

 ןייפ ברה טימ ,לטעטש ןופ ןדיי 36 עטשרע יד טעגרהרעד טָאה ןעמ יוו םעד ךָאנ

 רעייטשרָאפ עשידיי יד ןפורעגפיונוצ יקסנַאבעלַאב רעטסיימרעגריב רעד טָאה ,שארב ל"צז

 וצ ןענייש ןבעגעגסױרַא וליפַא טָאה רע .ןענעגרה טשינ רעמ טעוו ןעמ זַא ,טגָאזעגוצ ןוא

 וצ טנידרַאפ םורַא ױזַא עקַאט ןבָאה לטעטש ןופ ןדיי ןוא ,ןטעברַא רעפרעד יד ןיא ןייג

 .רעפרעד יד ןופ טכַארבעג ןבָאה ייז סָאוו ,טיורב ףיוא ךעלסיב

 ןַײק ןעוועג טינ זיא סע ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ ךיוא זיא תסנכה-תיב רעד יוו תויה

 ןופ טכַארבעג ןוא ץלעס ןייק קעװַא יקסוועיַאמ קחצי טימ עטַאט רעד זיא ,הרות-רפס

 עקשיר ייב לביטשדרעטניה ַא ןיא ןינמ םייהעג ַא טכַאמעג טָאה ןעמ .הרות-רפס ַא טרָאד

 -ַאד ןטרָאד ןגעלפ ערעטלע יד זַא ןוא (רעטכָאט סרעטסוש םעד עקטָאמ) יקסנַאמעינָאּפ

 .ןטיהעג ןוא ןסיורד ןיא ןענאטשעג עכעלטנגוי ןענייז ,ןענעוו
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 ןישטושטש ָאטעג ןיא

 סָאד ןזָאלרַאפ ןזומ ןדיי עלַא זַא ,ןשטייד יד ןופ לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא תוכוס ךָאנ

 עטַאט רעד טָאה ןטרָאד ,ןישטושטש ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא עילימַאפ רעזדנוא .לטעטש

 ,עקַאט רַאפרעד .עדיל ןייק ןרָאפ טפרַאדעג רימ ןבָאה ןתמא רעד ןיא .החפשמ טַאהעג

 טריפעג ןוא טריטסערַא רעטעפ ןוא ןטַאט םעד ןעמ טָאה ,ןישטושטש ןייק קידנעמוקנָא

 -ריב רעצילעב ןופ גנוקיניישַאב עטוג ַא טַאהעג טָאה עטַאט רעד סָאװ ,םעד קנַאד ַא .ןסיש

 .ָאטעג רענישטושטש ןיא ןצעזַאב ךיז טביולרעד ןוא טזָאלעגּפָא ייז ןעמ טָאה ,רעטסיימרעג

 טינ ןַאד ךיוא זיא רעטָאפ ןיימ .עצילעב ןופ ןָאזרעּפ 70 רעכעה ןעוועג רימ ןענייז טרָאד

 טייהרעליטש רע טָאה ןדיי עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .טנעה עטגיילרַאּפ טימ ןסעזעג

 ןרָאװעג טינ זיא ןישטושטש לייוו ,ןדיי ענעמוקעגוצ רַאפ ךיק עניימעגלַא ןַא טריזינַאגרָא

 -עטלע רעד ןוא עטַאט רעד .ןסע וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה ןדיי עקיטרָאד יד ןוא טנערברַאפ

 -ניק עניילק רימ ןוא טעברַא-סגנַאװצ ףיוא ןייג ךעלגעטדגַאט ןגעלפ בקעי רעדורב רער

 רעד ןופ ןעמוקקירוצ רעייז ןטרַאװּפָא קידלודעג ןוא ןטלַאהַאבסיוא ןגיל ןגעלפ רעד

 ..ןסע םוצ סעפע ןעגנערב סָאד ןוא טעברַא

 ךיז ןוא בוטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עלַא רימ זעוו ,גָאט-רעטניוו ןקידתבש ַא ןיא

 ןעייג ןשטייד יד זַא ,ןגירשעגסיוא ןוא ןפָאלעגניירַא רעצעמע זיא ,גָאטימ ןסע טיירגעג

 בקעי רעדורב ןוא עטַאט רעד .לַאטרַאװק רעזדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא אטעג ןיא

 ךיוא .טייז רעשירַא רעד ףיוא טּפַאכעגרעבירַא ךיז ןוא בוטש ןופ ןפָאלעגסױרַא ןענייז

 בוטש רעזדנוא ןבענ ןעוועג ןיוש ןענייז ןשטייד יד רעבָא ,ייז ךָאנ ןפָאלעגסױרַא ןיב ךיא

 ןפָאלעג לענש םתסה ןמ ןענייז ךעלסיפ עשירעדניק עניימ .רימ ףיוא ןסיש ןביוהעגנָא ןוא

 קידנעמוק ;רעטעפש העש ַא טימ רעבָא .ןפָארטעג טינ ךימ ןסָאש יד ןבָאה םורַא ױזַא ןוא

 רעדורב ןיימ יינש ןסייוו ןפיוא ןסָאשרעד קידנגיל ןענופעג רימ ןבָאה ,בוטש ןיא קירוצ

 ןייז ןוא לסָאי-םייח -- םיבורק רענישטושטש ערעזדנוא ןופ ייווצ ןוא לגייפ עבָאב יד ,דוד

 .ןַאמלעּפָאק לאלצב ןוז

 ןוא ןדיי ךס ַא ןסָאשרעד רעדרעמ עשישטייד עכעלטע ןבָאה ,תבש ןקיטולב םענעי

 זיא יז - טנעה ערעייז ןופ טײרדעגסױרַא רעטומ רעזדנוא ךיז טָאה סנזיפדלע רָאנ

 .רעזייה עקימורַא עלַא ןיא טכוזעג יז ןבָאה ייז ןוא ןפָאלטנַא

 יד ןופ סרעפרעק עלַא טגיילעגפיורַא ןרופ ייווצ ףיוא ןעמ טָאה גָאטימ ךָאנ תבש

 קרַאטש ןעוועג רעבָא זיא דרע יד .ןימלע-תיב םוצ טריפעגקעווא ייז ןוא ןדיי ענעסָאשרעד

 ףיוא ןגיל טזָאלעג ייז ןעמ טָאה ,רבק םעד ןבָארג טנעקעג טינ טָאה ןעמ ןוא ןריורפרַאפ

 יד ידכ ,רעייפ ַא טגיילעגנָא ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא קיטנוז טשרע .סנגרָאמ וצ זיב ןרופ יד

 ןעמ טָאה םעד ךָאנ .רבק-רעדורב םעד ןבָארגעג םַאזגנַאל ױזַא ןוא ןעייטפיוא לָאז דרע

 ןיימ .יינש ןוא דרע טימ ןטָאשרַאפ ייז ןוא רבק םעניא טגיילעגסיוא ענעסָאשרעד עלַא

 ערעדנַא יד תעב ,םיבורק ייווצ ןוא רעגיווש ,ןוז ןייז ךָאנ שידק טגָאזעג טָאה רעטָאפ
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 ףיוא טעקַארקעג ןבָאה סענַארוו עצרַאווש ןוא ,תונברק ערעייז ךָאנ שידק טגָאזעג ןבָאה

 ,לרוג ןרעטיב רעזדנוא

 ,ןפיירגַאב טנעקעג טינ טלָאמעד ךָאנ ךיא בָאה עיזַאטנַאפ רעשירעדניק ןיימ טימ

 ןיימ טגעלפ ,טיוט סדוד ךָאנ .רעדניק עקידלושמוא רעדרעמ עשישטייד יד ןסיש סָאוורַאפ

 ןוא ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא ןגרָאמירפ ןדעי לקנעי רעדורב ןוא עטַאט

 ץָארט .ןעמוקקירוצ רעייז ןטרַאווסיוא גָאט ןצנַאג א ןגעלפ היח רעטסעווש רעד טימ ךיא

 הלואג יד זַא ,טמולחעג טייהרעליטש ָאטעג ןיא ןדיי ןבָאה ליורג ןוא קערש-טיוט רעד

 ףיוא לשיט א, ןגעוו טלייצרעד ָאטעג ןיא טָאה ןעמ זַא ,קנעדעג'כ .ןעמוק ךָאד טעוו

 -אוועצ ,םיא ףיוא טנעה יד ןטלַאה ייז זַא ,ןשטנעמ יירד סָאװ ,"סעקעוושט ןָא ךעלסיפ יירד

 ןמ .לָאצ יד סיוא לסיפ ןייא טּפַאלק *? לפיוו, טגערפ ןעמ ןעוו זַא ,ױזַא לשיט םעד ןעמער

 -עגרָאברַאפ ַא ןיא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעפש ןעמוקפיונוצ "ךעליירד, ךיז ןגעלפ םתסה

 ? רַאמשָאק רעד ןרעיוד ךָאנ טעוו געט לפיוו "לשיט, םייב ןגערפ ןייג ָאטעג ןיא ץַאלּפ םענ

 רע יצ ,רעפטנע םעיונעג ןייק ןבעג טנעקעג טינ לָאמ ןייק ָאטעג ןיא רענייק טָאה ךָאד

 טימ טפַאלקעגסיוא טָאה "לשיט, סָאד ױזַא יוו ןעזעג עקַאט טָאה ןגיוא ענייז טימ ןיילַא

 ...הלואג רעד וצ זיב םישדח ןוא ןכָאװ ,געט לָאצ יד לסיפ ןייא

 רעטרעדנוה טולב ןיא טקייוועגסיוא ןוא ןעמוקעג ףוס-לכ-ףוס זיא "הלואג, יד

 ףיוא קיטיירפ ןופ טכַאנ רעד ןיא ןבָאה רעפלעהוצ ערעייז ןוא ןשטייד יד .תונברק עשידיי

 רעמ םענייק ןוא אטעג רענישטושטש םעד טלגנירעגמורַא ,1942 יַאמ רעט-9-8 תבש

 ,רעזייה יד ןופ ןבירטעגסיורַא ןעמעלַא ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא תבש .טזָאלעגסױרַא טינ

 יד ןביוהעגנָא ןוא םישרדמ-יתב יד ןופ ןָאיַאר-ץַאלּפ םעניא זייוועילימַאפ טלעטשעגסיוא

 .(טיוט םוצ) סקניל ףיוא רעדָא (ןבעל םוצ) סטכער ףיוא ןקיש ןופ עיצקעלעס עטסּוװַאב

 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד תויה -- ןבעל ןביילב ןלָאז רימ זַא ,טלָאוועג טָאה לרוג רעד

 .סטכער ףיוא טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ךַאפ ןופ רעסָאלש סלַא ןשטייד יד ייב ןבירשרַאפ

 תעשב ,ןָאזרעּפ 500 ךרע ןַא טלייטעגסיוא ןעמ טָאה "ןעדוי עכעלצונ, ןופ עפורג רעד זיא

 עטיירגעגוצ יד וצ ןרָאװעג ןבירטעגקעווַא ןענייז ,תושפנ 2100 ךרע ןַא ,עקירעביא עלַא

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זייוונפורג טרָאד ןוא טָאטש רעד רעטניה רעבירג

 סָאד טריפ ןעמ ױזַא יוו ןעזעג ןגיוא עשירעדניק ענַײמ טימ ךיא בָאה גָאט םענעי ןיא

 ןענייז ךעלרעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ רעטרעדנוה .רעבירג-טיוט יד וצ קלָאפ עשידיי

 א ךרוד טלגנירעגמורַא ,ןרעדנַא וצ רענייא טעילוטעגוצ געוו ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג

 ןוא ןדייז ןטלַא ןיימ ןעזעג יונעג בָאה'כ .תויח עדליוו עשישטייד עטנּפָאװַאב ןופ ןָאדרָאק

 ןטסנעלק םעד ךעלטנטה יד רַאפ טריפעג ןטייז עדייב ןופ ןבָאה ייז יו עבָאב רעטלַא

 קידנעשטפעש ,ןקילב עצלַאטש טימ סיורָאפ טקוקעג ןוא ,עקרעסיא ןרעייז לקינייא

 םירוביג טיוט םוצ ןעגנַאגעג ןענייז ױזַא .יודיוו ןופ רעטרעוו עקילייה יד ךיז ןיא יאדווַא

 ןוא ןגיוא יד ןיא טיוט םעד טקוקעגניירַא ױזַא טָאה'ס רעוו לייוו ,םינדחפ ןייק טינ ןוא



 יקסװָאצָאלז (לווייפ) אגרש 240

 ןיא ןגָאמרַאפ טזומעג טָאה -- קילב םענעביוהעגפיוא ןַא טימ רעבירג יד וצ ןעגנַאגעג

 .הרובג ןופ קנופ ַא ךיז

 ךיוא ןוא טכַאנ עקידנעמוק עצנַאג יד ןענייז ןדיי רענישטושטש ךָאנ ןוא רעטָאפ רעד

 -רעד ענלצנייא ןביילקפיוא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טכענ ןוא געט עקידרעטעפש יד ךשמב

 םענופ -- געוו ןטצעל םעד סיואגנעל טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעּפרעק ענעסָאש

 -תיב ןקידלטעטש ןפיוא ןעוועג רבקמ ייז ןוא -- ץֶאלפ-דרַאמ ןזיב ץַאלּפ-עיצקעלעס

 .רבק-רעדורב ןשירפ ןופ טייוו טינ ,ןימלע

 ייב .ָאטעג ןיא ןגיוצעגניירַא קירוצ ךיז ןבָאה ןָאזרעּפ 500 ענעבילבעג-ןבעל יד

 ןענעװַאד טגעלפ ןעמ ןוא הרות-רפס ַא טכַארבעגניירַא רעטָאפ רעד טָאה גנוניווו ןיא זדנוא

 ןייק רַאפ טעמכ ןיוש טָאה ןעמ ,רענעלק ןרָאװעג טציא זיא ארומ יד .גָאט א לָאמ יירד

 רעד -- .ןרילרַאפ וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ לייוו ,טַאהעג ארומ טשינ ךַאז

 ...קידעכָאװ ןרָאװעג זיא טיוט

 ,ערעדנַא רַאפ גרָאז רעכעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ןעמונעג ךיז רעדיוו טָאה רעטָאפ רעד

 ןבילברַאפ ןענייז ָאטעג ןיא תויה .טבעל ןעמ ןמז לכ ןעק ןעמ רָאנ סָאװ טימ ןפלעהסיורַא

 -טרעג יד ָאטעג ןיא ןרעקַאעצ לָאז ןעמ זַא ,טריזינַאגרָא רעטָאפ רעד טָאה ,דרעפ 4 ךיוא

 -ַאגרָא לייוורעד ןעמ לָאז ןסקַאווסיוא טעוו'ס זיב ןוא האובת ןוא גרַאוונירג ןעייזרַאפ ,רענ

 -עג אקווד ךיז טָאה סָאד .ךיק עכעלטפַאשלעזעג א רַאפ ןטקודָארּפ ןסיורד ןופ ןריזינ

 "יליופ רעד ףיוא ָאטעג ןופ טסימ סָאד ןריפסיורַא טגעלפ ןעמ תעב לייוו ,ןריפכרודַא טזָאל

 -זייפש ענעדישרַאפ ָאטעג ןיא קירוצ ןריפוצניירַא טריצילּפמָאק ןעוועג טינ זיא טייז רעש

 בָאה קָאשיליסַאװ ןופ (קילאומש) עלעגניי ַא ךָאנ טימ .טייז רעשירַא רעד ןופ ןטקודָארּפ

 ךיז ןבָאה עכעלטנגוי ןוא רעדניק לייוו ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא ךיא

 .ָאטעג ןופ חטש ןרעסיוא ןגעוואב טנעקעג רערַאבקרעמַאבמוא ןוא רעכיג

 -רַאק ןעייזרַאפ לָאז ןעמ זַא ,ערעדנַא טקיטומרעד רעטַאפ רעד טָאה קיטייצכיילג

 רענעי ןיא ןבָאה םורַא ױזַא .בוטש רעדעי ןבעל ןדָאב ןפיוא גרַאוונירג ןצנַאלפ ןוא לּפָאט

 ,טרעגנוהעג טשינ טעמכ ָאטעג רענישטושטש ןיא ןדיי ענעבילברַאפ יד טייצ רעקידארומ

 ןיא סָאטעג עטרידיווקיל יד ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי ךעלטשער יד ךעלסילשנייא

 -קערטשעגסיוא ןַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה ןעמ .דנַא"א קָאדולַאשז ,קָאשיליסַאװ ,ןודאר

 -ַאבטיונ עלַא ןסע טלייטעג טָאה ךיק עכעלטפַאשלעזעג יד ןוא טנַאה רעכעלרעדירב רעט

 .ןישטושטש ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיי עקיטפרעד

 -- בר ןקיטרָאד ןופ החפשמ יד ןענופעג ךיז טָאה ןודַאר ןופ ענעמוקעג יד ןשיווצ

 ייז ןבָאה גנוניווו רעד ןיא ךיז ייב .רעטכָאט ןייא ןוא ןיז ענעסקַאוורעד ייווצ טימ רעטומ ַא

 גָאטרַאפ ןעמוקניהַא ןגעלפ ָאטעג ןופ ךעלרעדניק עלַא טעמכ ןוא "עלוש, ַא טעדנירגעג

 יד טימ טנרעלעג ןבָאה ךעלגניי ענעסקַאוורעד ייווצ יד .ןענרעל ךָאנרעד ןוא זענעווַאד

 סָאד ךיז ןעק ןעמ .תוכרב ךעלדיימ יד טימ טנרעלעג טָאה לדיימ סָאד ןוא שמוח ךעלגניי
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 ןפיוא שממ ןגעלעג זיא ףלח רעד זעוו ,געט-ליורג ענעי ןיא זַא ,ןלעטשרָאפ טשינ טציא

 ךיז טָאה ,רעזדלעה ערעייז ףיוא טליפעג סָאד ןבָאה רעדניק עניילק יד ךיוא ןוא ,זדלַאה

 -רעד םייב טקריוועגטימ ליפ טָאה רעטָאפ ןיימ .ןענרעל ןוא ןענעוואד רַאפ טומ ןענופעג

 טרָאווטסיירט ַא דימת טַאהעג ןדעי רַאפ טָאה רע -- ןביולג ןקרַאטש ןוא טומ םעד ןקעוו

 אפוג רע .ןבעל ןופ טנעמַאמ ןטצעל ןזיב גנונעפָאה יד ןרילרַאפ וצ טינ טרעטנומעג ןוא

 ןשידיי ןרַאפ גנואיירפַאב ןופ גָאט רעד ןעמוק זומ סע זַא ,טביילגעג ןוא טפָאהעג טָאה

 .רעדרעמ עשישטייד יד ןופ המקנ יד ןעז וצ ןייז הכוז ךָאנ ןלעוו רימ ןוא קלָאפ

 רעגַאל-טדָאט רעדיל ןיא

 ףוס .תורצ גונעג טבעלעגרעביא ךָאנ רימ ןבָאה ,ןעמוקעג םעד וצ זיא'ס זיב רעבָא

 רעדיל ןרַאפ רעטעברַא טריזיליבָאמ ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןשטייד יד ןענייז 1942 רעמוז

 זיא רעטָאפ רעד .עמרוט רעד ןופ חטש ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגַאל-*טדָאט;

 ךיק יד טָאה ,עדיל ןייק ןרָאפּפָא ןייז טימ ןוא ,עפורג רעקיזָאד רעד ןיא ןלַאפעגניירַא

 וצ טרעהעגפיוא ןצנַאג ןיא טָאה יז זיב טייצ עצרוק רָאג ַא טעברַאעג ךָאנ ןישטושטש ןיא

 עדיל ןיא רעגַאל-"טדָאט ,, ןיא זַא ,טגרָאזעג טציא רעטָאפ רעד טָאה רַאפרעד .ןריטסיזקע

 ןענעוואד ןדיי ןלָאז ,טעברַא רעד וצ ןייגסיורַא ןראפ ,גָאטרַאפ ןוא הרות-רפס א ןייז לָאז

 ;דָאב רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ קנַאדעג םעד טרָאד טריזילַאער רע טָאה ךיוא .רוביצב

 ןוא ,םייל לסיב ַא רעדָא לגיצ ַא ןעמענטימ רעדעי טגעלפ טעברַא רעד ןופ קידנעייג

 ,דָאב ַא טיובעגפיוא ןעלטימ ענעגייא טימ ןקַארַאב-סגנוניֹוװ יד ןיא ןעמ טָאה םורַא ױזַא

 .שעוו לסיב ַא ןשַאווסיוא ןוא ןדָאבסיױא טכַאנייב טייהרעליטש ךיז טגעלפ ןעמ ּווו

 םעד ןיא טעברַא רעד וצ ןרָאװעג טריזיליבָאמ רעירפ ןיוש זיא לקנעי רעדורב ןיימ

 ןופ ןפיולטנַא ןלָאז ייז זַא ,רעטָאפ םוצ ןדער רע טגעלפ טכַאנייב .רעגַאל-"טדַאט, ןבלעז

 רעד ןעװעטַארסױרַא ךיוא רעטעפש ןוא רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעגַאל

 ןיא .ןישטושטש ןיא ןבילברַאפ זענייז עכלעוו ,רעדניק ייווצ עקירעביא יד טימ ןעמַאמ

 רעצילעב יירד רעדלעוו עקימורַא יד ןופ ןעמוקעג ייז וצ עקַאט ןענייז טכַאנ ַא רענייא

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,קינזארג לאכימ ןוא שטיווֶאקציא לחר ,יקציוואס ריאמ-רזעלא : ןדיי

 ןופ טריפעגסיורַא לקנעי רעדורב ןיימ טימ םיא ןבָאה ןוא דניירפ עטוג סרעטַאפ ןיימ

 ןדיי 16 ךָאנ רעגַאל-"טדָאט, רעדיל ןופ קעװַא ךיוא ןענייז ייז טימ ןעמַאזוצ .רעגַאל רעדיל

 קנַאד ַא טָאה עפורג עצנַאג עקיזָאד יד .ןַאלּפַאק המלש רעצילעב רעד ךיוא ייז ןשיווצ

 זעמוקעג זיא ייז ןופ לייט ַא ןוא המחלמ יד טבעלעגרעביא .,ןפיולטנַא ןופ טכַאנ ענעי

 יד ןיא ןלַאפעג זיא לקנעי רעדורב רערעייט ןיימ זיולב .לארשי ןייק רעטעּפש

 ןיא ײמרַא רעטיור רעד ןופ טייהנייא יד תעב ,(1945 יַאמ) המחלמ רעד ןופ געט עטצעל

 טמערוטשעג טָאה ,ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ יד ךָאנ ןסָאלשעגנָא טַאהעג ךיז טָאה רע רעכלעוו

 ..ןילרעב ןופ ץרַאה ןיא רעיוט רעגרובנעדנַארב סָאד
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 רענַאזיטרַאּפ טימ דלַאוו ןיא

 ןזיב עדיל ןופ שרַאמ רעלופתונכס רעד טרעיודעג טָאה טכענ ייווצ ןוא געט ייווצ

 רעטער יירד ערעייז ןוא עטעװעטַארעגּפָא 16 יד ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,דלַאװ

 רעטַאפ רעד טָאה ,דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז רָאנ יוו .רענַאזיטרַאּפ רעצילעב --

 טָאה ןפורעג) ןָאלבז ףרָאד ןופ טסירק ןטנַאקַאב ַא טימ ןדנוברַאפ ךיז רעדורב ןיימ טימ

 רענישטושטש ןיא תוחילש רעייז ןיא ןייג וצ ןעוועג םיכסמ טָאה רע ןוא (עלאק םיא ןעמ

 ןעמוקעג זדנוא וצ זיא טסירק רעד זעוו .דלַאװ ןיא ןעגנערב טרָאד ןופ זדנוא ןוא ָאטעג

 ,רעטסעווש ןיימ טימ ךימ זיולב ןעמענוצטימ ןסָאלשַאב רע טָאה ,(ןגָאוו-ןוא-דרעפ טימ)

 ןשידיי ןטלוב ריא בילוצ "ןטישרַאפ, זדנוא טעוו ,טהנעטעג רע טָאה ,רעטומ יד לייוו

 -לכ-ףוס טסירק רעד טָאה ,רעטומ רעד ןָא ןרָאפ טלָאוועג טינ רעבָא רימ ןבָאה .ןעזסיוא

 ןעועג גָאט םענעי ןיא זיא קילג רעזדנוא וצ) ןעמענוצטימ יז ךיוא ןעוועג םיכסמ ףוס

 יד ןופ ןטסירק טימ טלופרעביא ןעוועג זיא לטעטש סָאד ןוא אגח עשיליופ עסיורג א

 לָאמ עכעלטע ןענייז ןשטייד .(ןגער רעסיורג ַא ןלַאפעג זיא וצרעד ,רעפרעד עקימורַא

 ןבילוצ ןצָאק ןיא עטלקיוועגנייא רופ ןפיוא ןסעזעג ןענייז רימ רעבָא ,ןרַאפעגייבראפ זדנוא

 גערב םייב ,ןָאלבז ףרָאד ןיא םולשב ןעמוקעגנָא טכַאנייב רימ ןענייז םורַא ױזַא ןוא ...ןגער

 ליפ ךָאנ ןוא לקנעי ןיזוק רעד ךיוא יוו ,לקנַאי רעדורב ןוא רעטָאפ ןיימ .ןַאמעינ ךייט ןופ

 זדנוא ךיילג ןוא ןַאמעינ טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרַאװעגּפָא זדנוא ןבָאה ןדיי רעצילעב

 .רענַאזיטרַאּפ -- ןשטנעמ-דלַאוו ןופ החפשמ רעיינ רעד ןיא טרעדילגעגנייא

 עטגַײלרַאפ טימ דלַאוו ןיא ןציז טלָאװעג טינ ןבָאה לקנעי ןיזוק ןוא לקנעי רעדורב ןיימ

 ךיג רָאג .המקנ ייז ןופ ןעמענ ,ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא ןסירעג ךיז ןבָאה ייז .טנעה

 "נייא-ספמַאק רענַאזיטרַאּפ א -- ""רעבַאיטקַא, דַאירטָא םעניא ןסָאלשעגנָא ךיז ייז ןבָאה

 ."עקסיִאמָאוורעיפ, עדַאגירב רעד ןופ טייה

 ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא רעדורב ןיימ דיירפ עסיורג ַא רַאפ סָאװ טימ ,קנעדעג'כ

 ןעמַאזוצ םיא טָאה *רעבַאיטקַא, דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד זַא ,רעטָאפ ןיימ טגָאזעגנָא

 .ןסקיב עשיטַאמָאטיוא ייווצ ןבעגעג ךיילג ןוא רעפמעק סלַא ןעמונעגוצ לקנעי ןיזוק ןטימ

 סקיב עשיטַאמָאטױא יד טקירדעג טפַאשביל ןוא דיירפ טימ רע טָאה סָאד ןלייצרעד ןתעב

 .דניירפ רעטסביל ןוא רעטסעב ןייז ןעוועג טלָאוו'ס יוו טקנופ ,טסורב רעד וצ

 רעדורב ןיימ טימ ךיז דייש ךיא

 רעטיור רעד טימ קעווַא זיא לקנעי רעדורב ןיימ ןעוו ,זדנוא טימ ךיז ןדיישעצ ןרַאפ

 -עגּפָא ןוא לדייב ןופ ןפורעגסיורַא ךימ רע טָאה ,ןשטייד עקידנטערטּפָא יד ןגָאי ײמרַא

 -יא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה רע .ןעז טשינ לָאז רענייק זַא ,טייז ַא ןיא דלַאװ ןיא טריפ

 .ןעז ךָאנ ךיז ןלעוו רימ יצ טסייוו רעוו .לווייפ ,טנוזעג ייז, :טגָאזעג ןוא לסקַא ןרעב
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 -וצ ןביילברַאפ טינ ָאד ןעק ךיא .רעטסעווש יד ןוא ןעמַאמ רעד ,ןטַאט םעד ןטיה טסלָאז

 ."רעדרעמ עשטייד יד ןופ ףוס ןזיב ןעמענ המקנ ,סיורָאפ ןייג זומ ךיא .ךייא טימ ןעמַאז

 םעד ,רימ וצ טדערעג רע טָאה ױזַא ןוא דניק ַא ןעוועג ןיילַא ךָאנ טלָאמעד זיא רע

 ענייז טימ טניימעג טָאה רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טלָאמעד בָאה ךיא .ךיז ןופ ןרעגניי

 ךיז טכוד'ס ןעוו ,ןטנעמָאמ רעבָא ןפערט סע .רעסעב םיא ךיא ייטשרַאפ טנייה .רעטרעוו

 -נעדנַארב םייב ןלַאפעג טינ ללכ זיא רע זַא ,טיוט טינ זיא לקנעי רעדורב ןיימ זַא ,רימ

 לקנעי רעדורב ןיימ זַא ,רימ ךיז טכוד טפָא ...ןילרעב ןופ רעטנעצ ןיא רעיוט רעגרוב

 -ַאטיוא רענעי טימ רעדלעוו עשיסורסייוו יד רעביא םורַא טנייה ךָאנ טרעדנַאוו ןוא טבעל

 ."! קלמע ךל השע רשא תא ,רוכז, : טפור ןוא טנַאה ןיא סקיב רעשיטַאמ

 -רַאּפ עשידיי יד ףיונוצ טביילק רע ,דלַאוו ןרעביא לקנעי רעדורב ןיימ טזיירפש טָא

 ןיא סיוא ַײז טלעטש ,דלַאװ םעניא קיבייא ףיוא ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,רעפמעק-רענַאזיט

 יז : רעפמעק-רענַאזיטרַאפ ענעי ,ייז ןעור טָא ןוא .*!המקנ ,סיורָאפ, :טפור ןוא ןעייר

 לקנעי רעדורב ןיימ :רָאיטסַאק-רעייפ ַא םורַא דָאהַארַאק ַא ןיא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה

 ורמוא, : עמיטש רעקירעיורט-קרַאטש רעשיריל ןייז טימ טיצרַאפ ןוא טימ רעד ןיא טציז

 "*...איִאמ ַאליגָאמ עידג טעיַאנזוא עינ ָאטכינ יא ;ַאינעמ טַאינָארַאכַאּפ ,ורמוא ַאי

 סלַא ןוא רענַאזיטרַאּפ סלַא טפמעקעג שידלעה טָאה לקנעי רעדורב רעשידלעה ןיימ

 -וטש םייב ,קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ ןרַאפ ןלַאפעג שידלעה זיא ןוא טנָארפ ןפיוא טַאדלָאס

 .ןילרעב ןופ רעטנעצ ןיא רעיוט רעגרובנעדנַארב סָאד ןעמער

 דלַאו ןיא ןבעל-עילימַאפ

 טכַארבעג לשריה-דוד רעטעפ רעד טַאה ,זדנוא ןופ קעװַא זיא רעדורב ןיימ יוו םעדכָאנ

 .דלַאװ ןיא ןקידייטראפ ןענעק ןיילַא ךיז ןלָאז רימ סקיב ןטלַא ןַא ןטַאט ןרַאפ

 זדנוא ראפ ןסע ןעגנערב ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןייג טגעלפ עטַאט רעד

 דחפ ןוא טפַאשביל טימ טײלגַאב ןבָאה רימ .(ךיא ןוא היח רעטסעווש ,עמַאמ) ןעמעלַא

 ערעזדנוא םורא ןענַאּפשמורַא טכַאנייב ייס ,גָאטַאב ייס טגעלפ רע ןעוו ,רעטָאפ םעד

 ןשטייד ךיז ןרעטנענרעד סע יצ ןרעיול ןוא ,טנַאה ןיא סקיב ןטלַא ןטימ סעקנַאילמעיז

 םעד ןאטנָא טגעלפ רע יוו קנעדעג ךיא .סעצווָאסַאלװ רעדָא ,ןקַאילָאּפ עסייוו רעדָא

 רעטסעווש רעד ,רימ ףיוא קילב א ןָאט-ףרַאװ ַא ,עקלויל יד ןדניצנָא ןוא סקיב ןטלַא

 ןבָאה םיא .שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןיא רעמיוב יד ןשיווצ ןדניוושרַאפ ןוא ןעמַאמ ןוא

 ךיז ןבָאה רעמיוב יד ןעוו וליפָא .ןטניוו רעדָא ןעיינש עסיורג יד ןטלַאהעגּפָא טינ

 ןסע ןעגנערב טכענ יד ןיא ןעגנַאגעג עטַאט רעד זיא ןטניוו עסיורג יד ןופ ןכָארבעג

 טגעלפ גָאטרַאפ ןפיוא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעפש ןייגסיורַא טגעלפ רע .החפשמ ןייז רַאפ

 טנגעגמוא רעד ןיא םירעיופ עטנַאקַאב ענייז טכוזַאב טָאה רע יוו םעדכָאנ ,קירוצ ןייז רע

 .טנַאיװָארּפ לסיב ַא ייז ייב ןטעבעגסיוא ןוא
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 םעד) סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רעטסעווש ןוא רעטומ יד ,ךיא ןענייז דלַאװ ןיא

 ןיימ ןופ עיגרענע יד רָאנ .(עימעדיפע יד ןעמונעגמורַא טָאה ןרעזדנוא רעגַאל ןצנַאג

 רעסיוא ןבילבעג ןוא ןכָאדבעגנעמַאװצ טינ ןוא ןבעגעגכָאנ טינ ךיז טָאה סָאװ ,רעטָאפ

 -עג ןענייז סָאװ תוחוכ ערעזדנוא וצ טרעקעגמוא ךיז רימ ךיוא ןבָאה ,עימעדיפע רעד

 רעד טגעלפ טינשּפָא-טייצ םענעי ןיא .טײהקנַארק רעד ןופ טכַאװשעגּפָא רעייז ןרָאװ

 לשעלפ ַא זדנוא רַאפ ןעגנערב וצ ידכ ,רעטעמַאליק ףניפ יוו רעמ ןפיול טכַאנייב רעטָאפ

 טזומעג ריא טָאה רעטָאפ רעד זַא .טכַאוושעגפַא ױזַא ןעוועג ןַאד זיא רעטומ יד .ךלימ

 ןגעלפ ןענַאלּפָארע עשישטייד יד תעב סענָארכס עטייוו יד וצ זיב עציילפ ןפיוא ןגָארט

 ,דלַאװ ןרעביא סעבמָאב ןפרַאוו

 רעייז ןעגנַאגרעד זיא טנָארפ רעד ,עלופתונכס א רעייז ןרָאװעג ןַאד זיא טייצ יד

 םעד ןופ ײמרַא יד .ןטַאמרַאה יד ןופ ןלַאנק סָאד טרעהעג ןיוש ןבָאה רימ ןוא טנעָאנ

 טָאה ,ןשטייד יד טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ווָאסַאלװ לַארענעג ןשיסור ןשירעטערַאפ

 -עג ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עלַא ןבָאה םורא ױזַא ןוא טנגעג ןצנַאג םעד טלגנירעגמורַא

 .ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא ןפיולטנַא ןוא דלַאוו םעד ןזָאלרַאפ טזומ

 ןענייז ,ןפיולטנַא טנעקעג טינ ןבָאה ןוא סופיט ןכָאנ טכַאוושעגפָא ןעוועג ןענייז רימ

 ךיוא ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ עכעלטע ךָאנ טימ ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןציז ןבילבעג רימ

 עקימורַא יד ןיא דלַאװ ןופ ןגָארטרעבירַא ךיז רימ ןגעלפ גָאטרַאפ .ןפיולטנַא טנעקעג טינ

 קירוצ ןעמוק רימ ןגעלפ טכַאנייב ןוא ,ןסקיוועג עטכידעג טימ ענעסקאווַאב ,סעטָאלב

 ןכַאז עסַאנ יד ןענעקירטסיוא ,רעייפ ַא ןכַאמ ,דלַאוו ןיא סעקנַאילמעיז ערעזדנוא וצ

 .ןסע םוצ סעפע ןכַאמ ןוא

 רעטסעווש רעד טימ ךימ רעטָאפ רעד טָאה ,גָאטרַאפ ןסיוועג א ךיז ןָאמרעד ךיא

 טימ טקעדרַאפ ,בורג ַא ןיא טצעזעגניירַא זדנוא טָאה רע .דלַאװ ןיא טזָאלעגרעביא

 ןרָאּפשרַאפ טלָאװעג טָאה רע) בורג ןיא ליטש ןגיל ןפרַאד רימ זַא ,טגָאזעג ןוא ןגייווצ

 רעדניק עניילק ייווצ רימ רעבָא .(רעסַאוו ןקיטָאלב ןיא גָאט ןצנַאג א ןגיל סָאד זדנוא

 ,טפול טלעפעגסיוא זדנוא טָאה וצרעד ,בורג ןיא ןייִלַא ןציז וצ ןגָארקעג ארומ ןבָאה

 רעד טימ רעטָאפ רעד רָאנ יוו .טכידעג רָאג טקעדרַאפ ןעוועג זיא בורג רעד לייוו

 ןפָאלעג ןוא ןכַארקעגסיורַא רעטסעווש יד ןוא ךיא ןיב ,טרעטייוורעד ךיז ןבָאה רעטומ

 א ןוא ןעיירשעג טרעהרעד רימ ןבאה לָאמַאטימ .עטַאלב רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאוו "סעצווַאסָאלוו, ןעוועג ןענייז סָאד .סיפ עשידרעפ ןופ ףיולעג

 -רעד טקניטסניא ןייז טימ טָאה רעטַאפ רעד רעבָא .רענַאזיטרַאּפ טכוזעג ןוא דלַאוו םעד

 ןיוש ןפָארטעג זדנוא רע טָאה םורַא ױזַא .בורג םוצ קירוצ ןפָאלעג ןוא הנכס יד טליפ

 עקימורַא יד טקעדעגוצ ןבָאה סָאװ סעטסוק יד ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיג ןוא געוו ןפיוא

 ,סעטָאלב

 רימ .גרַאוונסע ןָא ןבילברַאפ רימ ןענייז ,גנואיירפאב רעד רַאפ געט עטצעל יד ןיא
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 .טקיווקעג ךיז רימ ןבָאה םעד טימ ןוא דלַאװ ןיא סעדגַאי עצרַאווש ןביילק ןגעלפ

 ןעמוקעגנָא זיא ,דלַאװ ןיא סעדגַאי ןבילקעג ןבָאה רעטסעווש ןיימ טימ ךיא תעב ,לָאמנייא
 טנעָאנ רָאג ןיוש זיא ײמרַא עשיסור יד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה ןוא ןַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא
 ןרָאװעג טליפעגנָא ןענייז ערעזדנוא רעצרעה יד .טיירפַאב ןרעוו רימ ןלעוו ןכיגניא ןוא
 רעטעפש געט עכעלטע ןיא .גנואיירפַאב ןופ גָאט רעד ןָא טמוק טָא טָא זַא ,דיירפ טימ
 טרעהעג ןבָאה רימ ןוא ןטַאמרַאה יד ןופ ןלַאנק ןרעייפ יד יוו ןטייוו ןופ ןעזעג רימ ןבָאה
 .ןשטייד עקידנטערטּפָא יד ןגָאי ןוא סיורָאפ ןעייג ןקנַאט עשיסור יד יוו ןעזעג ןוא

 לטעטש ןבורח םעניא קירוצ

 ןוא דלַאװ ןופ סױרַא ןענייז רימ יוו ,דליב סָאד ןסעגרַאפ טינ לֶאמנייק לעוו ךיא

 ןענייז רימ ױזַא יוו טגערפעגסיוא זדנוא ןבָאה ייז .ןטַאדלָאס עשיסור עטשרע יד ןעזרעד

 ,דַאלָאקַאש זדנוא טלייטעג ,זדנוא טימ טקיווקעג ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ,ןבעל ןבילבעג

 טסווועג טינ ,רעדניק זדנוא טימ טיירפעג ךיז ייז ןבָאה לעיצעפס .ןטערַאגיצ ןוא טיורב

 לטעטש רעזדנוא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ייז ןופ .זדנוא רַאפ ןָאט וצ סָאװ שממ

 רעדניק יד טימ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעצילעב עלַא .ןשטייד יד ןופ טיירפַאב זיא עצילעב

 קירוצ .סעציילפ יד ףיוא סעטַאמש ערעייז ,סופ וצ טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה ,ןעיורפ ןוא

 רעצילעב ענעבילבעגרעביא עלעטניב ןיילק ַא זיא טכַאנרַאפ ןקידרעמוז ַא ןיא .םייהַא

 .לטעטש ןיא ןעמוקעגנָא ןדיי

 רעסיורג רעד זדנוא טָאה טנגעגַאב .ןענעגעגַאב סױרַא טינ זדנוא זיא רענייק

 ןבָאה טנגעגַאב ןוא עווקרעצ רעשיסור רעד ייב ענעמוקעגמוא יד ןופ רבק-רעדורב

 -רעדורב ןפיוא קעװַא עלַא לכ-םדוק ןענייז רימ .רעזייה עשידיי עטנערבעגּפָא יד זדנוא

 רעדעי ןוא טיירפשעצ ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד .טנייוועגסיוא ךיז ליטש טרָאד ןוא רבק

 -רַאפ-טינ ענעבילבעגרעביא יד .ןגיילוצקעווַא ּפָאק םעד ּוװ ץַאלּפ ַא ןכוז ןעגנַאגעג זיא

 םורא ױזַא ,ןטסירק יד ךרוד ןעמונרַאפ ןרָאװעג ןענייז לטעטש ןיא רעזייה עטנערב

 ןיא ןבילברַאפ רעבירעד זיא לייט עניילק ַא .ייז טימ ןגירק ךיז טפרַאדעג ןעמ טָאה

 .עדיל ןיא קעװַא ןענייז ערעדנַא עלַא ןוא (תוחפשמ עכעלטע) לטעטש

 ,רעייש ןיא ןשטיװָאנָאּפַאג ייב קילייווטייצ טנדרָאעגנייא ךיז טָאה החפשמ רעזדנוא

 בוטש ןייז סָאװ .(טסירק רעצילעב ַא) יקצעבול עירטעפ טניווועג טָאה בוטש ןיא לייוו

 טָאה רעטַאפ רעד .ןעמוקעגנָא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,הפירש רעד טימ קעװַא ךיוא זיא

 ןעוועג רעדיוו זיא שטיווָאקציא לחר) רעקינַאכעמ סלַא לימ ןיא טנדרָאעגנייא ךיילג ךיז

 .טפעשעג-סגנוריגער א ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא .(לימ ןופ *עטסָאבעלַאב; יד

 יינספיוא ךיז טָאה ,ןיילַא ךיז ןופ זיב ,רָאי ןגרַאק א לטעטש ןיא טבעלעג רימ ןבָאה ױזַא

 ןופ שינעפיט רעד ןיא ןגרָאברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ליפעג רעטלַא רעד טקעוועגפיוא

 ענעבילבעגרעביא עלַא ןשיווצ ןעגנַאגעגכרוד לָאמַאטימ זיא ףור רעליטש ַא .המשנ רעד
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 שידיי טימ טּפַאזעגנָא זיא סָאװ ,דרע ענעטלָאשרַאפ יד טזָאלרַאפ : טנגעג רענעי ןיא ןדיי

 לארשי-ץרא ןייק געוו ַא טריפ טרָאד ןופ לייוו ,ןליופ ןייק טרָאפ ,טולב

 רעזדנוא זַא ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ ווירב םעד ןטלַאהרעד ןבָאה רימ יוו םעדכָאנ

 סָאד ןזָאלרַאפ רעכיג סָאװ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא לקנעי רעדורב

 לקנעי ןיזוק רעזדנוא ןרָאפעג ךיוא זיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ .ןליופ ןייק ןרָאפ ןוא לטעטש

 טעמכ ,טכַאנייב טעפש .רעטעדנּוװרַאפ ַא טנָארפ ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא סָאוו ,ןעמערק

 ,טיילגַאב טינ רענייק זדנוא טָאה רעדיוו .לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ רימ ןבָאה ,שינמייהעג ןיא

 זַא ,טריפשעג ןבָאה רימ .טליבעג ןוא ןגָאװ רעזדנוא ןפָאלעגכָאנ ןענייז טניה זיולב

 .קיבייא ףיוא עצילעב רימ ןזָאלרַאפ לָאמסָאד

 לארשי-צרא ןייק ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד

 עשיליופ ןופ טרָאּפסנַארט ַא טימ רימ ןענייז רעטעפש ןוא עדיל ןיא קעװַא ןענייז רימ

 רימ ןבָאה טרָאד ,שזדָאל ןיא רימ ןענייז ןעמוקעג .ןליופ ןייק ןעמוקעגנָא ןטנַאירטַאּפער

 ןיא .יקסוועיַאמ החפשמ רעד ייב טנדרָאעגנייא ךיז ןוא רעצילעב טימ ןפָארטעג ךיז

 יד ןרָאװעג ןפאשעג טרָאד זיא טייצ רעד ןיא .ןכָאוו ריפ ןעוועג רימ ןענייז שזדָאל

 ךרוד ןוא תוחּפשמ-רענַאזיטרַאּפ ןופ ןפורג טריזינַאגרָא טָאה סָאװ גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ

 .לארשי-ץרא ןייק טקישעג ייז ןגעוו עלַאגעלמוא

 ןכַאוו ייווצ ןסעזעג טרָאד ,ייקַאווָאלסַאכעשט ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןליופ ןופ

 ךיז רימ ןבָאה ָאד .ךיירטסע ןייק ץענערג יד רעבירַא טכַאנייב ןוא סופדוצ רעטעפש ןוא

 -עגּפָא ךיז טָאה טייצנשיווצ ןיא לייוו ,תוחּפשמ-רענַאזיטרַאּפ ליפ רעייז טימ ןפָארטעג

 יד ןיא ןענעדרַאוצנייא ךיז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא הילע עלַאגעלמוא יד טלעטש

 טריזיוויטקַא ָאד ןבָאה רענַאזיטרַאפ ךָאנ טימ ןעמאזוצ רעטַאפ רעד .ןרעגַאל-םיטילּפ

 -רענַאזיטרַאּפ םעד ןפַאשעג םורַא יוזַא ןוא טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג א ךיז ןשיווצ

 -רַאפ ךיירטסע ןופ ןרעגַאל-םיטילּפ עלַא ןיא טָאה סָאװ ,(ח"חפ) ךיירטסע ןיא דנַאברַאֿפ

 -סינויצ רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא דנַאברַאפ רעד .ץַאלּפ ןקיטכיוו רָאג ַא ןעמונ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק-םיטילּפ עלַא ןיא ןוא ךיירטסע ןיא עיצַארעדעפ רעשיט

 .ךיירטסע ןיא ןדיי יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןעמונרַאפ

 -לעזעג רעד ןבעגעגּפָא עיגרענע רעצנַאג ןייז טימ רעדיוו ָאד ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 רענַאזיטרַאּפ רעצילעב ערעזדנוא ךיוא .רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ טעברַא רעכעלטפַאש

 .דנַאברַאפ-רענַאזיטרַאּפ ןופ הדקפמ רעד ןיא רעצעלפ ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ןבָאה

 טרָאּפ םעניא .ךיירטסע ןזָאלרַאפ החפשמ רעזדנוא טָאה ,1949 ץרעמ ןט10 םעד

 ףיש רעד טימ ןוא "הלילג, ףיש עקידלארשי עטשרע יד ןעזרעד רימ ןבָאה לָאּפַאענ

 .דנַאלמייח רעזדנוא ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז



 שטיוועלעסַאי םייח

 ןבעל יינ א וצ ןגעוומוא ןוא ןגעווספמאק ךרוד

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 רעזדנוא טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ךרוד גנואיירפאב רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע

 -וצוצ ךיז ןעמוקעגנָא רעווש זדנוא זיא'ס ,תמא .ןריזילַאמרָאנ וצ ךיז ןביוהעגנָא ןבעל

 ּוװ טרָא ןבלעז ןיא ,דרע רעבלעז רעד ףיוא ןבעל רימ זַא ,קנַאדעג םוצ ןעניווועג

 ,ןעוועג רעווש זיא'ס .ןרָאװעג ןטָארעגסױא ןענייז עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ ערעזדנוא

 .ןבעל ןבילבעג זיא ןעמ יו םעד ךָאנ ,ןעוועג טינ זיא געווסיוא רערעדנַא ןייק רעבָא

 סעפע ןגעוו ,ּפָאק ןרעביא ךאד א ןגעוו טכַארטעג ןעמ טָאה געט עטשרע יד ןיא

 ךעלסיבוצ זדנוא ןבָאה םירעיופ עטנַאקַאב ,ןטסירק ערעסעב .ךיז ןוטנָא ןוא ןסע

 .טציטשעג

 ןטלַאהעגּפָא טָאה ײמרַא עטיור יד .ןערב ןלופ ןיא ןעוועג ךָאנ זיא המחלמ יד

 ליפ ןיירַא לטעטש ןיא ןעגנערב רעיימרַא עטיור יד ןגעלפ גָאט ןדעי .תונוחצנ עסיורג

 .סעצווַאסַאלוו ןוא רעניארקוא ,ןשטייד ענעגנַאפעג

 -ראפ ענעזעוועג .עצילעב ןיא ענעגנַאפעג רַאפ רעגַאל ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 יוו ,רעגַאל םענופ גנוכַאוואב רעד וצ ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז ןדיי ןוא רענַאזיט

 וצ טַאה ןעמ .ןשטייד עקידנטלַאהַאבסיוא ךיז ךעלטשער יד רעביא סעװַאלבָא וצ ךיוא

 ."ןָאילַאטַאב ינלעטיבערטסיא, םענעפורעג ױזַא ןַא טריזינַאגרָא קעווצ םעד

 ןבָאה ןָאילַאטַאב םעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,עצילעב ןופ עכעלטנגוי עלַא

 יד ןופ -- טפיוהרביא ,טּפַאכעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדרעמ יד ןופ המקנ ןעמונעג

 טקעוורעד ךיז טָאה ןדעי ייב .סעצווָאּפַאטסעג ןוא (םמש חמי) טייל-.ס .ס ענעגנַאפג
 "המקנ ןריפוצסיוא טרינַאלּפ ךיוא טָאה ןעמ .םישודק ערעזדנוא רַאפ המקנ ןופ ליפעג ַא

 ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה עכלעוו ,"סענַאשטשעימ, םינכש רעביא ןטקַא

 .טולב שידיי טּפַאצעג ןוא
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 לטעטש עבורח סָאד

 ןענייז סָאװ ,רעזייה עשידיי יד .טרעטשעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא לטעטש סָאד

 טניווואב ןעוועג ןענייז ,לסעג סטחוש םעד ןיא ,לסעג-"רעצעטענ, ןיא ץנַאג ןבילבעג

 עשידיי ענעכָארבעצ עכעלטע יד ןוא טקישעגסיורַא רעבָא ייז טָאה ןעמ .ןטסירק ךרוד

 .ןבילקעגניירַא ןיהַא ךיז ןבָאה תוחפשמ

 רעייז ןבילבעג ןענייז סע .ץנַאג ןעװעג טינ זיא עילימַאפ עקיצנייא-ןייא ןייק

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא לייט רעטסערג רעד .הליהק רעשידיי רעצילעב רעד ןופ קינייוו

 .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד

 טריבורּפעג ןוא עלעביטש ןיילק סנויצ-ןב לגייפ ןיא ןגיוצעגניירַא ךיז ןבָאה רימ

 .המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא סָאװ ,ןינב םעד ןלעטשוצפיוא

 טינרָאג ןעמ טָאה געט ענעי ןיא .ךיז וצ ןעמוק לסיב א ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 -עגרָאפ ךָאנ ןענייז סע ןוא טריפעג ךיז טָאה המחלמ יד .טפנוקוצ רעד ןגעוו טרינַאלּפ

 ןוא טעטש עטיירפאב רעביא "ןקַאילָאּפ עסייוו יד ןופ ןלַאפנָא עקיטולב ןעמוק

 .לטעטש רעזדנוא ןלַאפַאב טינ ןלָאז ייז זַא ,טַאהעג ארומ ךיוא טָאה ןעמ .ךעלטעטש

 טנָארפ ןפיוא ,רעטילימ ןיא

 ןרָאי יד ןיא רענעמ עלַא רַאפ סעקטסעיװָאּפ ןעמוקעגנָא ןענייז 15.9.1944 םעד

 עטנכייצעגנָא יד ןיא ןלעטשוצ ךיז סנגרָאמוצ ךיילג טפרַאדעג ןבָאה ייז .45 זיב 18 ןופ

 קעװַא זיא ןעמ ןוא ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה ענעפורעג עלַא .ןטקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ

 "טעטש עקימורַא ןופ ןדיי עטנַאקַאב ליפ ןפַארטעג רימ ןבָאה טרָאד .עדיל ןייק סופוצ

 ןופ רענייא רעדעי .רעדלעװ ןוא ןרעגַאל יד ןופ ענעבילבעגנבעל ךעלטשער ,ךעל

 ןעמ סָאװ ,ןדייל ערעווש עכלעזַא ךָאנ ןעורסיוא לסיב ַא ךָאנ ךיז טלָאװעג טָאה זדנוא

 .טסניד רעד ןופ קילייווטייצ ןעיירפאב וצ ךיז טכוזעג טָאה ןעמ ןוא טכַאמעגטימ טָאה

 ןענייז ייז ןוא ןטַאטשרַאװ עשירעטילימ ןיא טעברַא ןעמוקַאב ןבָאה טיילכַאפ יד

 ךאפ ןייק טַאהעג טינ רעבָא ןבָאה רימ .טנָארפ ןפיוא ןייג ןופ "טרינָארב, ןרָאװעג

 .עלעטש זיא'ס רעכלעװַא ףיוא ןענעדרַָאוצנייא ךיז רעווש ןעוועג זדנוא זיא סע ןוא

 -ֶאק רעקידרעירפ רעד ןיירַא רעגַאל ןיא ןעמוקעג זיא רעטעפש געט עכעלטע טימ

 טגיילעגרָאפ ןוא (היבוט) "יקסלעיב, דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ןופ רידנַאמ

 ַא ןעוועג זיא רע .עטלעטשעגנָא יוו ָארויב ןייז ןיא ןטעברַא וצ רעדורב ןיימ ןוא רימ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטַאטשרַאװ עשינעמכַאפ ערעדנַא ןוא קירבַאפ-לגיצ ַא ןופ רָאטקעריד

 .יימרַא רעטיור רעד ראפ טעברַאעג

 קיאור ןביילב ןענָאק ןלעוו רימ זַא ,טרעכיזרַאפ ךיוא זדנוא רע טָאה קיטייצכיילג

 .טנָארפ ןפיוא ןייג ןופ טרינָארב ןייז ךיוא קילייווטייצ ןוא ןטעברַא
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 םעד ךיילג ןוא טייהנדירפוצ סיורג טימ ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ םעד ןבָאה רימ

 -עירעטלַאהכוב ןיא ןפליהעג יו טעברַא רעד וצ טצעזעג ךיז רימ ןבָאה גָאט ןבלעז

 ןטעיוואס יד .טעברַא רעד ייב קיאור ןסעזעג רימ ןענייז גנַאל טינ רעבָא .גנוריפ

 זדנוא ןעמ טָאה גָאט ַא םענייא ןיא .טנָארפ םוצ רענלעז רעמ סָאװ טפרַאדעג ןבָאה

 ןענייז רימ  .(טקנופ-ריברעוו) ?טַאמָאקנעיִאװ; ןיא ןלעטשוצוצ ךיז ןפורעג רעדיוו

 זדנוא טָאה ןעמ .קירבַאפ רעד ןופ רעטעברַא עקירעביא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןיהַא קעװַא

 -ײמרַא וצ ןקיאעפ ןוא ןטנוזעג ַא ןענופעג ןעמ טָאה ךימ .טכוזרעטנוא שיניצידעמ

 ןעמונעגוצ ךיא ןיב ,12.10.1944 םעד .יירפ טזָאלעג ןעמ טָאה רעדורב םעד ןוא ,טסניד

 רעצילעב יירד ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא רענלעז א יוו ןרָאװעג

 בקעי :ןזעוועג ןענייז םירוחב יד .סעמרַאזַאק רעדיל יד ןיא קעװַא ךיא ןיב םירוחב

 -עשזֶא עטנ ןוא (ןוז סמיריימ לארשי) ןעימערק בקעי ,(ןוז סלארשי) ל"ז יקסווָאצָאלז

 .(ןוז סנסינ עווייפ) יקסווָאכ

 -ילעב עניימ דצמ רימ רַאפ ןצנעוורעטניא םוש ןייק ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע

 ךָאנ רימ ןענייז געט עכעלטע .ײמרַא ןיא ןייגקעווא טזומעג בָאה ךיא ןוא םיתב

 ןטעטילַאמרָאפ עלַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סע זיב ,סעמרַאזַאק רעדיל ןיא ןסעזעג

 ןענייז רימ יוו רָאנ ךיילג .שטיװָאנַארַאב ןייק טקישעגרעביא זדנוא ןעמ טָאה ןַאד

 ןרעגנוי ןיימ בילוצ םירבח עניימ ןופ טלײטעגּפָא ךימ ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ןיהַא

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא טקישעגקעװַא גָאט ןבלעז םעד ךָאנ ןעמ טָאה ייז .גנַאגרָאי

 ןטפניפ ןפיוא .שטיװָאנַארַאב ןיא געט עכעלטע ךָאנ ןבילברַאפ ןיב ךיא ןוא ,קסירב

 .(דנַאלסורסייוו-חרזמ) קסיורבָאב ןייק ,עפורג ַא טימ ,טקישעגּפָא ךימ ןעמ טָאה ,גָאט

 עגנַאל עסיורג טימ גנוטסעפ רעסיורג ,רעטלַא ןַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא טָאה ןעמ

 ןעמ .רענלעז רעתמא רעד ןיב ךיא זַא ,טליפרעד טשרע ךיא בָאה ָאד .סעמרַאזַאק

 רעייז ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב יד ,קלָאּפ-רעװעג-ןישַאמ ַא וצ טלייטעגוצ ךימ טָאה

 .ןדנעטשמוא עיינ יד וצ ןענייוועגוצוצ ךיז רעווש רעייז ןזעוועג זיא רימ ןוא עטכעלש

 רעטסגנערטש רעד רעטנוא ןטכיררעטנוא-סגירק ףיוא ןביירט ןעמ טגעלפ טכַאנ ןוא גָאט

 ןוא רעגנוה ןופ ןדייל געלפ ךיא ןוא טכעלש רעייז ןעוועג זיא ןסע סָאד .ןילפיצסיד

 טָאה סָאד ןוא קיטקַאט-סגירק ןופ ערעל יד ןעמונעגרעביא לענש בָאה ךיא .תוקחד

 ןבילקעגפיוא ןעמ טָאה שדוח ןבלַאה א ןוא ןייא ךָאנ .עגַאל ןיימ טרעטכיילרַאפ רימ

 רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןַאב רעד טימ טקישעגקעװַא םיא ןוא קלָאּפ ןצנַאג רעזדנוא

 ,ןרָאפ געט 3 ךָאנ רָאנ ,טנָארפ םוצ ןרָאפ רימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ .גנוטכיר

 ןעמ טָאה רעטעפש .קסנימ ןופ טייוו טינ ,עיצנַאטס רעניילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז

 יד ןיא טגיילעגרעדנַאנופ ןוא רעגַאל ןשירעטילימ ןסיורג ַא ןיא טריפעגקעוַא זדנוא

 -ערפשטנַא ןַא וצ טלייטעגוצ זדנוא ןופ ןדעי ןעמ טָאה גנודליב רעד טיול .רעדלעוו

 טפרַאדעג בָאה'כ ןוא קלָאּפ-עירעליטרַא ןַא ןיא ןלַאפעגניירַא ןיב ךיא .טייהנייא רעקידנכ
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 .קלָאּפ ןופ בַאטש ןיא טקישעגרעביא ךימ ןעמ טָאה רעהכַאנ .טסידַאר א יוו ןטעברַא

 -ַאב רעד ןוא בַאטש ןשיווצ רעלדניברַאפ-טסינָאפעלעט סלַא טעברַאעג ךיא בָאה ָאד

 ךיא .טעברַא ןיימ טימ ןדירפוצ ןזעוועג ןיב'כ ןוא טליפעג טוג ךיז בָאה ךיא .עירעט

 ךיא .ןעמונַאב טכייל סע בָאה ןוא ןעגנודניברַאפ יד ןיא טריטנעירָא לענש ךיז בָאה

 רעטכייל רימ זיא רַאפרעד ןוא ןרידנַאמָאק עניימ ייב ןעמָאנ ןטוג ַא ןגָארקעג בָאה

 .ןעוועג

 עיזיוויד עצנַאג רעזדנוא זַא לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא טייצ לקיטש ץרוק ַא ךָאנ

 םייהרעד ןופ .טנָארפ ןפיוא ןרָאפּפָא ןרַאפ ,ןטכיררעטנוא-סגירק וצ ןרָאפסיורַא ףרַאד

 טָאה ןוא עדיל ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעדורב רעד ,ווירב עטפָא ןטלַאהרעד ךיא געלפ

 עצילעב ןיא טבעלעג טָאה רעטַאפ רעד .רַאטערקעס א יוו טַאמָאקנעיאװ ןיא טעברַאעג

 טנגעג רעקימורַא רעד ןיא .סעילימַאפ רעצילעב עכעלטע ךָאנ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ

 ןלַאפעגנָא ןענייז ייז ןוא "ןקַאילָאּפ עסייו, יד ןופ ךעלטשער ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה

 -עיווַאס ףיוא ךיוא יוו ,לטעטש ןפיוא ןלַאפנָא טפָא ךיוא ןגעלפ ייז .רעפרעד יד ףיוא

 .סנטסָאּפ עשיט

 טנָארפ ןפיוא

 דנַאטשוצ-סגירק ןלופ ןיא ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז 1944 רעבמעווַאנ ןט-15 םעד

 טָאה טרָא סָאד .ןרווענאמ עטנָאמרעד יד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןבָאה סע ּוװ ,ץַאלּפ םוצ

 רעטעפש רעבָא .טינשפָא-טנָארפ רעקיטכיר ַא יוו קורדנייא םעד זדנוא ףיוא טכַאמעג

 עטכידעג יד טינ ןוא טלעק יד טרַאעג טינ ךימ טָאה סע ןוא טניווועגוצ ךיז ךיא בָאה

 ךיא בָאה געט עכעלטע ךָאנ ןוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןפָאלשעג ןענייז רימ .ןעיינש

 .ןבעל-טנָארפ קיטכיר ַא ןופ םעט ַא טריּפשעג

 בָאה ךיא ןוא שיורעג רעייז טימ רעהעג םעד ןבױטרַאפ ןגעלפ סעדַאנָאנַאק יד

 טינ ןיוש ךיז בָאה ךיא .טנָארפ ןפיוא ןבעל סָאד סיוא טעז סע יוו ןפיירגַאב ןביוהעגנָא

 ,טנָארפ ןפיוא ןריפ וצ ךיז ױזַא יוו ,ךיז טנרעלעגסיוא טוג ןוא ןעמונעגרעביא קרַאטש

 .ןקָארשעג רעמ טינרָאג ךימ טָאה סע .טכַאלש ַא ןיא

 רעלענש סָאװ ןקיש וצ ךימ ןטעבעג ךיא בָאה ,םירבח עניימ ערעדנַא עלַא טימ ךיילג

 ןופ רענייק סָאװ קילג ליפ טַאהעג בָאה ךיא .אנוש םעד ןגיזַאב וצ ידכ ,טנָארפ םוצ

 ךימ טָאה'ס סָאװ -- ,דיי ַא ןיב ךיא זַא ,טסווועג טינ ןבָאה םירבח עכעלטסירק עניימ

 -ַאמ עקיגָאט 5 ךָאנ .ןעגנוקידיילאב עשיטימעסיטנַא ןייק ןייטשוצסיוא טינ ןפלָאהעג

 "עסייה; יד .טנָארפ םוצ ,םירישכמ ערעזדנוא טימ ,ןרָאפעגּפָא רימ ןענייז ,ןרווענ

 רעזדנוא עכלעוו ןבענ ,רעדלעפ יד רעביא ןגָארטעצ טייוו ךיז ןבָאה רעדיל-טנָארּפ

 .ןרָאפעגייברַאפ זיא ןָאלַאשע
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 -נאטס רעד ןופ ןרָאפעגּפָא ןָאלַאשע רעזדנוא זיא ,1944 רעבמעצעד ןטס20 םעד

 דיירפ ןופ ליפעג ַא טימ ןרָאפעג זיא טַאדלָאס רעדעי .טנָארפ םוצ גנוטכיר רעד ןיא עיצ

 וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז געט ריפ ךָאנ .אנוש ןרעביא גיז ןלענש ַא וצ גנונעפָאה ןוא

 ךיז קלָאּפ רעזדנוא טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .ווָאקול עיצנַאטס רעשיליופ רעניילק רעד

 טרַאװעג ןיוש רימ ןבָאה ןגרָאמירפ ןופ םוקנָא ןטימ ןוא ,סענָאגַאװ יד ןופ טנדָאלגסױא

 .טנָארפ ןופ טנעָאנ ןענופעג ךיז טָאה ץַאלּפ ָא-רעד .ןזָאל וצ ךיז ןיהווו ,לעפאב ןפיוא

 יד ןיא ןגייטשוצנייא באטש-טפיוה ןופ לעפַאב רעד ןעמוקעגנָא זיא 10 רעגײזַא

 -עגּפָא ףכית ןענייז רימ .וצ-טנָארפ םוצ ןזָאלקעװַא ךיז ןוא םירישכמ עלַא טימ סענישַאמ

 ענעבָארגעצ ןעזעג ךיז ןבָאה סע .דלַאװ ןכרוד טריקסַאמ ןעוועג רדסכ זיא געוו רעד .ןרָאפ

 טיירפשעצ ןגעלעג ןענייז ,געוו ןטייז עדייב ןופ .ןשטייד עקידנטערטּפָא יד ופ סרעקנוב

 רעקידנטערטּפָא רעד ךרוד ענעזָאלעגרעביא סָאטױא ןוא רעוועג ,ןקנַאט עטנערבראפ

 ךיילג ךיז טָאה סע .דלַאוו ןיא ןגעלעג ןענייז עטעגרהעג ךס א ךיוא .ײמרַא רעשטייד

 רָאג .ערעווש ןעמוקעגרַאפ ָאד ןענייז קירוצ טייצ רעצרוק א רָאג טימ זַא ,טקרעמעג

 -רַאפ -- רעפרעד יד .טריניאור קידנעטשלופ ןעוועג זיא טנגעג יד .ןטכַאלש ערעווש

 ַא .סעקנַאילמעיז עקילייווטייצ ןיא ןסעזעג זיא גנורעקלעפַאב עליוויצ יד ןוא טנערב

 טגיילעגרעדנַאנופ ןעוועג ןענייז דלַאװ ןיא .ןריאוקַאווע וצ ןזיוואב ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט

 ךיז ןעמ טָאה טירט ןדעי ףיוא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןרעגַאל עשירעטילימ יד

 -נַאילמעיז ןיא טבעלעג ןבָאה עלַא .רענלעז ןסַאמ ךיוא ןוא "םילכ, יד ףיוא ןסױטשעגנָא

 טָאה ןענישַאמ יד ןופ רעקרַאפ ןקרַאטש ןקיזָאד ןופ שיורעג רעד ןוא למוט רעד ,סעק

 רעקרַאטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,טנָארפ םוצ רעטנענ קידנרָאפוצ .רעהעג םעד טביוטראפ

 ."םרַאדצַאלפ, ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ךעלטכַאנראפ .ןעיירעסיש יד ןרעה

 זיא סָאװ ,טנָארפ ןשיסורסייוו ןטשרע םוצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא קלָאּפ רעודנוא

 .ווָאקושז .לַארענעג ןטמירַאב ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ןעוועג

 ילסייוו, ןצנַאג םעד טצעזַאב טָאה ,טנידעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,ײמרַא עטכַא יד

 .(גנוקידייטרַאפ) "*ענָארבָא; ןיא ןענַאטשעג טייצ רעד ןיא זיא ײמרַא יד .*םרַאדצַאלּפ

 ,"רעדלעוו רעװעילָאבָאס, יד ןיא ,לעפַאב ןטיול .טגיילעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה רימ

 ַא טלעטשעגנייא ןוא ךיז רַאפ סעקנַאילמעיז טיובעגסיוא קיטייצכיילג ןבָאה רימ וו

 .רעיימרַא-עטיור ןופ טלביוושעג טָאה סע .ןבַאטש-טפיוה יד טימ גנודניברַאפ ערעלוגער

 -יעקשויטַאק, םעד טימ ןפיול ךיא געלפ טכַאנ ןוא גָאט .טיירגעג סעפע וצ ךיז טָאה ץלַא

 עקיטיונ יד טלעטשעגנייא ןוא ,טנַאה ןיא ןָאפעלעט ןטימ ,עציילפ רעד ףיוא לעבַאק

 -מוא ןעוועג זיא ןענַאלּפָארעַא ןוא ןקנַאט ,סענישַאמ יד ןופ שיורעג רעד .גנודניברַאפ

 יוו ,סנגרָאמירפ יד ןיא .טניווועגוצ ךעלסיבוצ ךיז ןעמ טָאה ךָאד רָאנ .ךעלגערטרעד

 -רעדַאפ) -- ָאיִאוואדָארעיפ, פיוא ןייז ןיוש ךיא געלפ ,קיטכיל ןרעוו טגעלפ סע רָאנ
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 געלפ גָאט ןצנַאג ַא .גנודניברַאפ יד ןרילָארטנָאק ןוא ,רידנַאמָאק םייב -- (עניל עטש

 .רידנַאמָאק ןיימ ןופ ןלעפַאב יד ןעמענרעביא ןוא טקנופ-ריוורעסבָא ןפיוא ןציז ךיא

 ןסישַאב עירעליטרַא עשטייד יד טגעלפ ,רעטצניפ ןרעוו רָאנ טגעלפ סע יוו ,טנוװָא ןיא

 .םרַאדצַאלּפ רעזדנוא ןופ ןטקנוּפ עקימורַא יד

 שיורעג רעד .ןעמוקעגרַאפ טינ ךָאנ געט ענעי ןיא ןענייז ןטכַאלש עלעיציפָא ןייק

 יד רעביא ןעילפ ןגעלפ סָאװ ,ןליוק ןופ ןוא ןענָאנַאק יד ןופ יירעשטשיווש סָאד ןוא

 ןופ ןטכיולַאב ןייז טגעלפ למיה רעד .םענייא ןדעי ףיוא קערש ןפרָאװעגנָא ןבָאה ,ּפעק

 רעד ןופ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ תופירש ןופ ךיוא יוו ,ןרָאטקעשזָארּפ ןוא סעטעקַאר

 עכעלטע .(סעיציזָאּפ עדייב ןשיווצ ץנַאטסיד רעלַארטיינ רעד) "ענַאז רעלארטיינ, .ג .א

 עקידנעטשלופ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס זיב טעברַאעג רעווש ךיא בָאה געט

 טָאה ןעמ .גנונעדרָא ןטסעב ןיא טּפַאלקעג טָאה ץלַא ןוא גנודניברַאפ שינָאפעלעט

 רעקרַאטש ַא טפַא ןּפַאכ ךימ טגעלפ טייקדימ סיורג ןופ .ףירגנָא ןַא וצ טיירגעג ךיז

 ,ףָאלש

 ץַאלּפ רעד .טסערפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סע ןוא ,טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה טלעק יד

 ןענייז סע .רעטכעלש ַא רעייז ןזעוועג ךיוא זיא ןענַאטשעג ןענייז רימ וו דלַאװ ןיא

 .סיפ עסַאנ טימ ןייגמורַא ךיא געלפ קידנעטש .ןרירפ טינ ןגעלפ סָאװ ,סעטָאלב ןזעוועג

 ןופ ליפ ןופ טנוזעג ןפיוא ךיוא יוו ,טנוזעג ןיימ ףיוא טקריוועג טכעלש טָאה סָאד

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק גנילצולפ זיא גנולייטפָא ןיימ ןופ רידנַאמָאק רעד .םירבח עניימ

 טַאהעג ןיוש ךיא בָאה טעברַא ןיימ .ןטערטרַאפ טזומעג םיא בָאה ךיא ןוא גנוליקרַאפ

 ,ןלעפַאב ןוא סעמַארגעלעט ענעדישרַאפ ןעמענרעביא געלפ ךיא .טשרעהַאב טוג רעייז

 רידנַאמָאק ַא יוו ,םעד ץוח .ןרידנַאמָאק ןוא בַאטש ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןלעטש לענש ךיז

 ןקישעצ טפרַאדעג ךיא בָאה ,ןָאזרעּפ 5 ןופ ענַאטשַאב זיא סָאװ ,עינעלעידטָא ןַא ןופ

 סָאד .סעיצַאטס-ןָאפעלעט ערעדנוזאב 5 ןיא ,סנטסָאּפ ענעדישרַאפ ףיוא ןטַאדלַאס יד

 ןטליפעגסיוא טינ ןדעי רַאפ ,ןטעברַא עטסכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ ענייא ןזעוועג זיא

 יד ןריפוצסיוא טעטכילפרַאפ ךימ טָאה אפוג סָאד .ףֶארטש-טיוט טָארדעג טָאה לעפַאב

 ךיז ךיא בָאה טעברַא רענעבעגעגרעביא רעד רַאפ .תוירחא סיורג טימ סעבַאגפיוא

 .יורטוצ ליפ טײל-סבַאטש ערעכעה יד ייב ךיוא ןוא טפַאשדנַאמָאק ןיימ ייב ןברַאוורעד

 .ןבעל-טנָארפ ןטרַאה םוצ טניווועגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא ייברַאפ לענש זיא טייצ יד

 רעביא גיז ןוא המקנ -- ןגעוו רָאנ יוו ,טכַארטעג טינרָאג ןגעוו ךיא בָאה געט ענעי ןיא

 .רעדרעמ עשטייד יד

 ייז .רעייפ קראטש א טנפעעג ןשטייד יד ןבָאה ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא ,2.1.45 םעד

 ךיילג זיא סע .ןטקנופ-ץיטש רעזדנוא ןפיירגנָא ןביוהעגנָא ,טייהרעטכירעגמוא ,ןבָאה

 רעדעי טָאה (!ןפיירגנָא) !"טַאפוטסאנ, .ףירגנַָא-ןגעק ַא ןגעוו לעפַאב רעד ןעמוקעגנָא

 יד ןפָאלעגסױרַא ןענייז "ַארוה, ַא טימ .סיורג ןרָאװעג זיא למוט רעד .ןגירשעגסיוא



 153 ןגעוומוא ןוא ןגעווספמַאק ךרוד

 יד ."ענָאז רעלַארטיינ, רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא סעיישנַארט יד ןופ רעיימרַא עטיור

 יד טכליהרַאפ ןבָאה ,ןענָאנַאק ןוא רעפרַאוו-ןענימ ,רעוועג-ןישַאמ ןופ יירעסיש עסיורג

 ליפ ןזעוועג ןענייז סע ןוא טכַאלש יד טרעיודעג טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .טנגעג עצנַאג

 ןוא רעכַאװש ןרָאװעג יירעסיש יד זיא ןגרָאמירפ ןטימ .עטעדנוווראפ ןוא עטעגרהעג

 ןוא רעפיירגנָא יד ןבײרטוצּפָא ןעגנולעג זיא סע .טרעהעגפיוא ןצנַאגניא -- רעטעפש

 ַא ןיא ןעמונעג לייטנָא לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ,טּפַאלקעגּפָא ןרָאוועג זיא עקַאטַא יד

 -ריוורעסבָא) .ּפ .נ ןפיוא ןָאפעלעט םייב ןסעזעג ךיא ןיב טייצ עצנַאג יד .טכַאלש

 םעד ךָאנ רימ זיא סע .רידנַאמָאק ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא בָאה'כ ןוא (טקנופ

 ןגעווטסעדנופ בָאה ךיא ייא טנָארפ ןפיוא רענלעז ַא ןופ ןבעל סָאד רערָאלק ןרָאװעג

 .רעדורב ןוא רעטָאפ ןיימ וצ ןעמוקוצמייהַא ןוא ןבעלרעביא טפָאהעג

 רעייפ ןוא טולב

 עניילק ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע .ןסיוטשנעמַאזוצ עטפַא וצ ןעמוק טגעלפ סע

 ןעמ .ןעמוקעגרָאפ טינ ןענייז ןטכַאלש עסיורג עלעיציפַא רעבָא ,סעקַאטַא-רעטנָאק
 ,4.1.45 םעד .עוויסנעפָא עסיורג ַא וצ טיירג ןעמ זַא ,ןקרעמַאב טוג טנעקעג רעבָא טָאה
 רעד ןופ (טקנוּפ-ריװרעסבָא) .ּפ .נ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ןגרַאמירפ טימ ךיילג ךיא ןיב

 יד טימ גנודניברַאפ רעטוג ַא ןיא ןלעטש וצ ךיז לעפַאב ןטימ ,עיניל רעטשרעדָאפ

 ןוא קלָאּפ ןופ רידנַאמָאק ןטימ ,ךיוא יוו ,(סעיציזָאּפ-ןענָאנַאק) ?סעיציזָאּפ-עיװעינגָא;

 .ןרָאװעג טריפעגסוא לעפַאב רעד זיא ,טרָא ןפיוא ןעמוקנָא ןכָאנ ףכית .בַאטש ןטימ

 ועגנוזייוונָא יד טיול ,ןליופַאב ךיילג טָאה (קלָאּפ ןופ רידנַאמָאק) קינוװָאקלָאּפדָאּפ רעד

 רעלַארטיינ, רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטקנוּפ יד ןופ םענייא ןטכינרַאפ וצ

 לביטש ןיילק א ןזעוועג זיא סע .ףירגנָא ןקידרעטייו םוצ ןדָאש טגנערבעג ןוא *ענָאז

 ערעזדנוא רעוועג-ןישאמ ןופ ,ןסישַאב קידנעטש ןגעלפ ןשטייד יד ןענַאװ ןופ

 לעפאב םעד ןעמוקַאב טָאה עירעטַאב רעטשרע רעזדנוא ןופ רידנאמָאק רעד .?סנטסָאּפ;

 -דעש םעד ןטכינרַאפ וצ ןעגנולעג זיא רידנַאמָאק םעד -- ץעיצנַאטס-ןָאפעלעט ןיימ ןופ

 .טעברַא ןיימ רַאפ טקנַאדעג ךעלנעזרעפ רימ טָאה קלָאּפ ןופ רידנַאמָאק רעד .טקנופ ןכעל

 יוו .טנװָא זיב טרַאװעג ןוא טרעפטנעעג טינ טשרע וצ ןבָאה ןשטַײד יד

 ערעזדנוא ,עירעליטרַא ןופ ןסישַאב ןביוהעגנָא ייז ןבָאה רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע רָאנ

 ןענייז ייז ןוא סנטסָאּפ ערעזדנוא ןפירגעגנָא ייז ןבָאה טונימ עכעלטע ךָאנ .סעיציזָאּפ

 ."ענָאז עלַארטיינ, יד ןעגנַאגעגכרוד

 .רעוועג-ןישַאמ ןופ רעייפ קרַאטש ַא טימ טנגעגַאב ייז ןבָאה סנטסָאּפ ערעזדנוא

 ךיז טָאה סע .עקַאטַא-רעטנָאק ןיא קעװַא רימ ןענייז ,באטש-טפיוה ןופ לעפַאב ןכָאנ

 ןבָאה ןטייהנייא (עירעטנַאפניא) עטָאכעיּפ עשטייד יד .ףמַאק רעקיטולב ַא טרעקַאלפעצ

 זדנוא זיא ןקנַאט ןופ ףליה רעד טימ רָאנ ןוא דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא טלעטשעג
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 זיב ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד .סרעקנוב ערעייז ןיא ןעגנירדוצניירַא ןעגנולעג

 טליפעגסיוא ןוא ןֶאפעלעט םייב ןסעזעג ןיב ךיא .עקרָאװ לטעטש ןשיליופ םעניילק םעד

 וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןענָאנַאק ערעזדנוא .רידנַאמָאק ןופ ןלעפאב עלַא ךעלטקניפ

 סָאד .דלעפ-טכַאלש ןפיוא טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה עטעדנּוװרַאפ ןוא עטיוט ליפ .ןסיש

 טשימעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןענָאנַאק ןופ יירעסיש יד ןוא ןקנַאט ןוא ןענישַאמ ןופ שיורעג

 ןרעטניה ,תופירש עקימורַא ןופ טיור ןזעוועג זיא למיה רעד .למוטעג ןדליוו ןייא ןיא

 ןענעדרַאנייא ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא ןוא רעקיאור ןרָאװעג זיא ירפ סנגרָאמוצ .טנָארפ

 ןיא טקיטסעפעגנייא ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ץַאלּפ םעיינ ןפיוא גנודניברַאפ רעד טימ

 ַא ייב ןוא דלַאוו ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז טָאה עירעטַאב רעזדנוא .ףרָאד ןטנעָאנ

 רעד זגעוו םיטרפ טלייצרעד ,ןכַאז עסַאנ יד טנקורטעג רענייא רעדעי טָאה רעייפ

 .רעדיל-טנָארפ טליפשעג ןוא ןעגנוזעג ךיוא טָאה ןעמ .טכַאלש

 זַא ,רענלעז יד ןשיווצ ןעגנַאלק ןרָאװעג טיירפשרַאפ ןענייז טכאלש רעד טָא ךָאנ

 -עגנָא ,ןפורט עשטייד יד ןגעק עוויסנעפַא עסיורג ַא רָאג ןביוהנָא ךיז ףרַאד ןכיגניא

 רעד רַאפ ןקָארשעג לסיבַא ךיז בָאה ךיא .טנָארפ ןשיסורסייוו ןט-1 םעד ךרוד טריפ

 ,ןטכַאלש עסיורג יד תעב רימ ףיוא ןלַאפפיורַא טעוו עכלעוו ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 .טציא זיב יוו ,ןליפרעד ןענעק עבַאגפיוא ןיימ לעווכ זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא רעבָא

 רעירפ טכַאנ רעצנַאג רעד ךשמב .ףירגנָא ןופ גָאט רעד ןזעוועג זיא ,8.1.45 םעד

 רָאנ יוו .קיטכיל ןרעוו לָאז לע טרַאוועג טָאה ןעמ .לעפַאב םוצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה

 ךיז טָאה סע ."טיירג ייז; לעפַאב םעד ןטלַאהרעד ךיא בָאה גָאט ןרָאװעג זיא סע

 רעד ףיוא ךיז טָאה םעד ךָאנ ףכית .ןטעקַאר עסיורג עטשרע יד למיה ןפיוא ןזיװַאב

 : רעוועג םינימ ײלרעלַא זופ יירעסיש עקידלַאוועג א טרעהרעד עיניל-טנָארפ רעצנַאג

 ןעגנַאלקּפָא יד ."סַאשויטַאק, עיטעיווָאס עטמירַאב יד ןופ ןוא רעפרַאוװנענימ ,ןענָאנַאק

 .ןסירעצ יוו יז ןוא טפול רעד ןיא ןגָארטעג רעהפיוא ןָא ךיז ןבָאה יירעסיש רעד ןופ

 ...ןטעברַא וצ ףיוא טרעה ןָאפעלעט רעד

 עלַא טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .טעברַאעג טוג טָאה גנודניברַאפ יד

 ןפיוא טרַאוועג טָאה ןעמ ןוא ןזעוועג טינ ןענייז ןסייררעביא ןייק .סעיצנַאטס-ןָאפעלעט

 ףור-"ארוה, א טרעהרעד םרַאדצַאלּפ ןפיוא ךיז טָאה 7 רעגײזַא .*! ןפיירגנָא, ,לעפַאב

 ןטשרע ןופ ףירגנָא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ףירגנָא ןופ ןכייצ רעשיסור רעד --

 עקידנפיירגנָא ןומה רעד ןָאטעג טָאש א ךיז טָאה ןטייז עלַא ןופ .טנָארפ ןשיסורסייוו

 רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא סיורָאפ רעוועג ןטימ ןפָאלעג ןענייז עכלעוו ,ןטַאדלָאס

 "ןפיירגנָא; ,"ארוה, יירשעג סָאד .סיורג ןרָאװעג זיא יירעסיש יד .ענָאז רעלַארטיינ

 ַא טימ רענלעז ערעזדנוא טנגעגַאב טָאה אנוש רעד .למיה ןזיב ןגָארטעג ךיז טָאה

 רעוועג ןטרָאס עלא .ןפמַאק עקרַאטש טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה סע .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש
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 .ןטקנופ-סגנוטסעפ ןוא ןרעקנוב סאנוש ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסָאשעג ןבָאה ערעזדנוא

 -עלעט ןוא ןלעפַאב עקיטיונ יד ןבעגוצרעביא : ןעוועג זיא ןָאפעלעט םייב טעברַא ןיימ

 .רעהפיוא ןָא ןסָאשעג ןבָאה ןענָאנַאק ערעזדנוא .סעמַארג

 .עטעדנווורַאפ רעווש ןוא עטעגרהעג ליפ ןעוועג ןיוש ןענייז דלעפטכַאלש ןפיוא

 -ץיטש עשטייד יד ןסיירכרוד ןענָאק וצ ידכ ןסיברַאפ טפמעקעג טָאה עטָאכעיּפ יד

 טָאה גנילצולּפ .סיירעביא ןָא טעברַאעג טקַאטנָאק רעד טָאה גָאט ןבלַאה ןזיב .ןטקנופ

 ןבעג לענש, :ןלױפַאב טָאה רידנַאמָאק רעד .ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא ןָאפעלעט רעד
 עסיורג טימ ןוא טנַאה ןיא סקיב רעד טימ ,סיורָאפ ןפָאלעג ןיב ךיא ,"גנודניברַאּפ
 ןליוק ןופ לגָאה ַא .עיניל רעטשרעדָאפ רעד ןופ ןעייר יד וצ טכיירגרעד ןטייקירעווש

 ךימ ןבָאה ןליוק יד ןופ ןעיירעשטשיווש יד .פעק ערעזדנוא רעביא ןטָאשעג ךיז טָאה

 ןלעבַאק יד ןיא סייררעביא םעד טכוזעג ךיא בָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טינ .ןקָארשעג

 וצ לענש ןעגנולעג ךָאד רימ זיא סע רעבָא ,ןעניפעג וצ ןעוועג סָאד זיא טכַײל טינ
 יד ןרָאװעג טיײנַאב זיא םורַא ױזַא .ןטכיררַאפ וצ סע ןוא גנורעטשעצ יד ןעניפעג

 קירוצ ןיב ךיא .עדַאנָאנַאק יד טצעזעגרָאפ ןבָאה עכלעוו ,ןענָאנַאק יד טימ גנודניברַאפ

 עשטייד יד ןכערבוצכרוד ןעגנולעג זיא זדנוא .טעברַא ןיימ וצ ,רעקנוב ןיימ וצ ןפָאלעג

 ןעיישנארט ערעייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה ןטייהנייא ערעזדנוא ןוא ןעגנוטסעפ

 .עקידנפיירגנָא יד ךָאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןענישַאמ ערעדנַא ןוא ןקנַאט .(סרעקנוב)

 אז, יירשעג ןטימ סיורָאפ ןפָאלעג ןענייז ןטַאדלָאס עקידנפיירגנָא ערעזדנוא

 .(ןילאטפ רַאפ ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ) "ַאנילַאטס ַאז ,ונידאר

 ןוא םירישכמ עלַא טקַאפעגפיוא לענש ךיא בָאה רידנַאמָאק ןיימ ןופ לעפַאב ןטיול

 רעקידנפיירגנָא רעד טימ סיורָאפ ןרָאפעגקעװַא ןענייז רימ ןוא ןישַאמ ַא ףיוא רעוועג

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ,עקמָאדַאר לכייט םעד זיב ןטערטעגּפָא ןענייז ןשטייד יד .ײמרַא

 ןליופאב רידנַאמָאק רעד טָאה ,ךייט םעד ןריסרָאפ ןרַאפ .םָאדַאר טָאטש רעשיליופ רעד

 -רַאפ ןבעג ,עיציזָאּפ א ןעמענרַאפ רעדיוו ןוא דעלגעמ יוו לענש ךיז ןענעדָאלוצסיוא

 יד טלייטעצ בָאה'כ ןוא לענש טכַאמעג סע בָאה ךיא .סעיציזָאּפ-ןענָאנַאק יד גנודניב

 -עגסיוא ךיז רַאפ בָאה ךיא .גנולײטּפָא ןיימ ןופ רעלדניברַאפ-רענלעז עלַא רַאפ טעברַא

 ,ןָאפעלעט םעד טלעטשעגקעװַא ,(רעקנוב רעניילק רענעפַא) "עקיעשטַאי, א ןבָארג

 -- ,רעטכעלש ַא רעייז ןזעוועג זיא ץַאלּפ רעד .יירעסיש-ןליוק ןופ טרעכיזרַאפ ךיז ןוא

 רעד ףיוא יוו ןעזעג ץלַא ךיז טָאה ךייט טייז רענעי ןופ .דלעפ רעטרעקַאעצ ךיילג ַא

 זיא'ס ןוא טעברַאעג רעדיוו ןָאפעלעט רעד ןיוש טָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .טנַאה

 .סעיצנַאטס-ןָאפעלעט עלַא טימ גנודניברַאפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 טריבורפעג ןבָאה ןטייהנייא ענלצנייא .טרעטיירברַאפ ךיז טָאה יירעסיש סָאד

 רעדיוו .עקידנריסרָאפ יד ןסָאשַאב רדסכ ןבָאה ןשטייד יד רעבָא ,לכייט סָאד ןריסרָאפ

 ןוא סענימ-ןליוק ןטיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .ףמַאק א ןדנוברַאפ ךיז טָאה
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 טימ טריבורּפעג טָאה אנוש רעד .ןרָאװעג טעדנווורַאפ ןענייז ןטַאדלָאס רעקילדנעצ ליפ

 ןטַאדלָאס עקידנפיירגנָא ערעזדנוא ףיוא "ןעגנַאלרעד, וצ ןסָאשיןענַאנַאק עקיצנייא

 ןדנוברַאפ יינסָאדנופ ךיז טָאה סע ןוא רעייפ טימ טרעפטנעעג ןבָאה ןטַאמרַאה ערעזדנוא

 רידנַאמָאק ןיימ .גנודניברַאפ ןָא ןבילבעג ןיב ךיא .יירעסיש עקיטייזנגעק עקרַאטש א

 לענש, :ןליופַאב ךיילג רימ ןוא רימ טימ ןדנוברַאפ ךיז עיניל רעטייווצ ַא ךרוד טָאה

 -סיורַא בָאה ךיא ."ןענָאנאק ערעזדנוא גנודניברַאפ ןבעג ןוא סייררעביא םעד ןטכירַאפ

 סױרַא רָאנ זיא רע יוו .ןליפרעד וצ לעפַאב םעד ידכ רעפלעה עניימ ןופ םענייא טקישעג

 זיא רע ןוא ןליוק ןופ לגָאה א טנגעגַאב םיא טָאה ,סיירעביא ןופ גנוטכיר רעד וצ

 טינרָאג בָאה ךיא ןוא טייצ לקיטש ַא ייברַאפ זיא'ס זַא .ןרָאװעג טעגרהעג ךיילג

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא םעניימ רבח ַא םענייא טימ סױרַא ךיא ןיב ,םיא ןופ טרעהעג

 טינ ךיא בָאה גנודניברַאפ ןייק ןוא טייצ לקיטש ַא ייברַאפ זיא'ס .עיניל-טנָארפ רעד

 סָאװטע ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו .רַאפרעד ןקָארשעג קרַאטש ךיז בָאה ךיא .טַאהעג

 עיניל רעטשרעדָאפ רעד וצ געוו םעד טצעזעגרָאפ ,רבח ןיימ טימ ךיא בָאה ,רעקיאור

 -עגפיוא ךיז ,ןלַאפעג ןוא ןפָאלעג ןיב ךיא .סיירעביא-לעבַאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 ןיימ .ןקרעמַאב טינ ךימ לָאז אנוש רעד זַא ,ךיז טימַאב ןוא ןלַאפעג רעדיוו ןוא טלעטש

 טלעק ןופ .ינק יד ףיוא ןזיופ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא סורָאפ ןפָאלעג זיא רבח

 ףיוא, ןכירק רעטעמ 50 ַא ךָאנ .טנעה יד -- טינ ךיוא ןוא סיפ יד טליפעג טינ ךיא בָאה

 רבח ןיימ .ןגיל טרָאד ןבילבעג ןוא לבירג ַא וצ טפעלשעגוצ ךיז ךיא בָאה ,"ריפ עלַא

 וצ טרעטנענרעד רעדיוו ךיז טָאה יירעסיש סָאד .רימ ןופ רעטייוו ןעוועג ןיוש זיא

 -רעביא ךיז טָאה יירעסיש סָאד רָאנ יוו .דרע רעד וצ טעילוטעגוצ ךיז בָאה ךיא .זדנוא

 קידנפיולפָא ןוא ,טלעטשעגפיוא ךיז ךיא בָאה ,גנוטכיר רערעדנַא ןַא ןיא ןגָארטעג

 גנישַארעביא ןוא דיירפ סיורג ןופ .סייררעביא םעד ןענופעג ךיא בָאה .רעטעמ עכעלטע

 .ןוט טנעקעג טשינרָאג בָאה'כ ןוא טלסיירטעג טנעה יד רימ ייב ךיז ןבָאה

 ןיא ןרָאװעג סייה ךיילג רימ זיא סע רָאנ ,ןריורפרַאפ ןעוועג רימ ןענייז טנעה יד

 ןיא ךיילג טלעטשעג ךיז ןוא גנורעטשעצ יד טכיררַאפ לענש בָאה ךיא .רעפרעק ןצנַאג

 טקנַאדעג רימ טָאה ןוא ןדירפוצ רעייז ןזעוועג זיא רע .רידנַאמָאק ןטימ גנודניברַאפ

 ."לַאדעמ ַא רַאפרעד טסגירק וד, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ץעידָאלַאמ , :ןָאפעלעט ןכרוד

 ךיז ןלױפַאב רימ טָאה רידנַאמָאק רעד .ןסיש ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה ןענָאנַאק ערעזדנוא

 ךיז בָאה ךיא .עיניל עטשרעדָאפ יד ץזָאלרַאפ ןוא רעקנוב ןיימ וצ ןעיצוצקירוצ

 וצ ךיז ןרעקוצמוא ןעמַאזוצ ידכ רבח ןיימ וצ ןפיול טריבורּפעג ןוא טלעטשעגפיוא

 רעבלַאה ַא ייברַאפ זיא ױזַא .ןטלַאהעגנָא גנַאל ךָאנ טָאה יירעסיש סָאד .רעקנוב רעזדנוא

 וצ .ןלעפַאב עיינ ףיוא טרַאוועג ןוא טריּפָאקֶא ןגעלעג ןענייז ןטַאדלָאס ערעזדנוא ,גָאט

 .רעּפרעק עקידנענערב יד ןופ ךיור רעקידנקיטש רעד ןגָארטרעד ךיז טָאה זדנוא

 רָאג ַא ןיא ןלַאפעגסיוא רימ זיא'ס סָאװ ,קנַאדעג ןטימ טיירפעג ךיז בָאה ךיא



 257 ןגעוומוא ןוא ןגעווספמַאק ךרוד

 ןוא .גנודניברַאפ יד ןלעטשקירוצ ןוא עבַאגפיוא ןיימ ןליפרעד וצ טנעמָאמ ןרעווש

 ךיז ןבָאה רענלעז ערעזדנוא ."ַארוה, יירשעג סָאד טרעהרעד רעדיוו ךיז טָאה גנילצולפ

 רעצנַאג רעד ןוא פעק יד רעביא טעשטשיוושעג ןבָאה ןליוק ,קַאטַא ןיא טזָאלעגקעװַא

 .גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעוועג טלָאוו'ס יוו ןטכיולַאב ןרָאװעג זיא למיה

 טעדנּווורַאפ רעוו ךיא

 ןיא ןוטעג רעק ַא רעדיוו ךיז יירעסיש סָאד טָאה ,וצ-רעקנוב םוצ ױזַא קידנפיול
 ךיז ןקורסיורָאפ ןוא דרע רעד וצ ןלַאפ ןביוהעגנָא רעדיוו בָאה ךיא .גנוטכיר ןיימ
 .קידנזיופ

 זיא רבח ןיימ .ןסיירפיוא ךיז ןוא רימ ןופ טייוו טינ ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה ןדַאירַאנס

 קידנעייטש .ןטימעגסיוא םיא טָאה יירעסיש סָאד ןוא רימ ןופ רעטייוו ליפ ןעוועג ןיוש

 טָאה ץרַאה סָאד .ןרָאװעג טלמוטעצ רעייז ךיא ןיב ,געווסיוא ןָא ,רעייפ ןטימ ןיא ױזַא

 ןסָאשעג ןוא טקרעמַאב ךימ טָאה אנוש רעד .סטוג ןייק טינ טגָאזעגסיורָאפ סעפע רימ

 -עגפיוא ךיז טָאה ןוא רימ ןבענ דַאירַאנס ַא ןלַאפעג זיא גנילצולפ .טייז ןיימ ןיא רדסכ

 ךימ טָאה גנַאלקּפָא רעד .ןלַאפעג ןיב ךיא ּוװ טרָא ןופ רעטעמ 8 ןַא רעפעגמוא ,ןסיר

 ךיא זַא ,טליפעג טינרָאג בָאה'כ ,ןײזטסּוװַאב ןָא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,טביוטרַאפ

 בָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ךעלסיבוצ ןיב'כ ןעוו .ןרָאװעג טעדנּווורַאפ טנעמָאמ םעד ןיא ןיב

 .רעפרעק ןצנַאג ןיא קיטייוו ןימ ַאזַא ןוא ךיוב ןיא גנונערב ַא ןליפ ןביוהעגנָא ךיא

 ןענייז עכלעוו ,רענלעז עטעדנווורַאפ ךָאנ ןופ ןעיירשעג יד וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ

 ןופ ץַאלּפ םעד ןכוז ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ףליה ןטעבעג ןבָאה ייז .דלעפ ןפיוא ןגעלעג

 ,ןריר טינ ךיז ןעק ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןעניפעג םיא טנָאקעג טינ ןוא דנווו

 .טרינַאר קרַאטש ןיב'כ זַא ןוא

 ךייט ַא ןיא גיל ךיא זַא ,טליפרעד בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג םערַאװ רעייז רימ זיא'ס

 יז טנָאקעג טינ בָאה'כ ןוא ןרָאװעג טרישזילַארַאּפ רימ ןענייז טנעה יד .טולב ןופ

 רעד ןופ עקטַאּפָאל רעקניל רעד זיא גָאטייוו ןקרַאטש א טריפשרעד בָאה ךיא .ןגעוואב

 ןענייז ןצרעמש יד .טנָאקעג טינ ןוא סיפ יד ףיוא ןלעטש טריבורפעג ךיז בָאה'כ .טנַאה

 ךיא .ןבעל ןביילב ןיא ןביולג םעד ןריולרַאפ בָאה ךיא .עכעלגערטרעדמוא ןרָאװעג

 לופ ןזעוועג זיא ליומ סָאד לייוו ,ןטלַאהעגּפָא ךיז ךיילג רָאנ ,ןעיירש ןביוהעגנָא בָאה

 ןקניל ןרעטנוא טעדנּווורַאפ ךיוא ןיב ךיא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה טציא .טולב טימ

 רעד ןיא ןגירשעג ןוא תוחוכ עטצעל יד טימ טגנערטשעגנָא ךיז בָאה ךיא .רעיוא

 ןיוש ןענייז רעיימרַא-טיור עקידנפיירגנָא יד .(ףליה ,עוועטַאר) "ייסאפס, :ליטש

 עטעדנּוווראפ יד ץוח .ןסָאש עקיצנייא טרעהעג ךָאנ ךיז ןבָאה'ס .רימ ןופ טייוו ןעוועג

 יד ןופ ליפ .דלעפ ןפיוא ןעזעג טינ שפנ ןקידעבעל ןייק ןעמ טָאה עטעגרהעג ןוא
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 א ןעגנַאגעגרעביא זיא סע .געוו ןטימ ךעלעמַאּפ קעװַא ןענייז עטעדנוווראפ-טכייל

 ייג ךיא זַא ,טליפעג בָאה'כ .ףליהוצ ןעמוקעג טינ רימ זיא רענייק ןוא העש עבלַאה

 זיא ָאד, ןצרעמש עקרַאטש יד ןופ תוחוכ יד סיוא רימ ןעייג סע זַא ןוא ,טולב ןיא ּפָא

 .טכַארטעג ךיז ךיא בָאה ,"ףוס ןיימ

 טנָאמרעד ךיז בָאה'כ ןוא גנוטער ןגעוו ןרעלק ןביוהעגנָא רעדיוו ךיא בָאה ךָאד ןוא

 וצ ןצעמע ןפור רע טעוו רשפא .טייהנייא רעד וצ קעװַא זיא רעכלעוו ,רבח ןיימ ןיא

 בָאה גנילצולפ ?ןרָאװעג טעגרהעג רעדָא טעדנּוװרַאפ רע ךיוא זיא רשפא ןוא ? ףליה

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה שטנעמ רעד .טיירפרעד קרַאטש ךיז בָאה'כ .טירט טרעהרעד ךיא

 ייג ךיא ,ךימ עװעטַאר ,(רבח) גורד, :ףליה ןפור ןביוהעגנָא רעדיוו בָאה'כ .רימ ןבענ

 א ךימ קידנעעזרעד ,ןרָאװעג טלמוטעצ זיא רע .רבח ןיימ טנעקרעד בָאה ךיא .?סיוא

 ,טגָאעג םיא בָאה ךיא .רימ טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסווועג טינ ןוא ,ןטעדנּווורַאפ

 עקרַאטש יד ןופ רעייז רימ טנערב סע זַא ןוא ךיוב ןיא טעדנּוװרַאפ קרַאטש ןיב ךיא זַא

 רימ ןוא ןסירעצ סע ,ץכעוטנָא סָאד רימ ןופ ןסירעגּפָארַא לענש טָאה רע .ןצרעמש

 קידנזָאלרעביא ,טייהנייא רעד ןיא קירוצ ןפָאלעגקעװַא רע זיא ןיילַא .טרישזַאדנַאברַאפ

 .קַעווַא זיא ןוא לטנַאמ ןטימ טקעדעגוצ ךימ טָאה רע .דלעפ ןפיוא טייהרעטעקַאנ ךימ

 ןימ ןעמונעגמורַא טָאה רעביפ .טלעק ןופ ןעלסיירט ןעמונעג טָאה ךימ

 --  ?"ןגָארטרעביא ןענָאק סָאד לעוו ךיא יצ  טסיוו רעוו, .רעפרעק ןצנַאג

 סע .ףליה ןטעב ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה עטעדנווורַאפ יד .טכַארטעג רימ ייב ךיא בָאה

 -עגפיוא קיטכיזרָאפ ךימ ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .רַאטינַאס ַא זזיוואב ךיז טָאה

 טָאה רֶע .ןדנובעגרעביא לָאמַאכָאנ ךימ ןוא ןעמונעגּפָארַא ץלַא רימ ןופ טָאה רע .ןביוה

 רעד, :ןבירשעגנָא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,טנַאה ןיא עלעטעצ א טזָאלעג רימ

 זיא'ס .קעװַא זיא רַאטינאס רעד ."דלעפטכַאלש ןפיוא ןרָאװעג טעדנווורַאפ זיא טַאדלָאס

 ןוא ןרָאװעג טלַאק רעייז רימ זיא סע .רעטצניפ רעייז רעייז ןוא טכַאנ עטעפש ןעוועג

 רעמ ןוא ןרָאוועג טכַאװשעגּפָא רעייז ןיב ךיא .קיטייוו ןייק רעמ טריפשעג טינ בָאה ךיא

 ןרָאפעגוצ זיא סע זיב ,העש רֶאּפ ענייש ַא ןפָאלעגּפָא אמתסמ ןענייז סע .טליפעג טינרָאג

 ךָאנ זעוועג ןענייז'ס .לטעביגָארט ןפיוא טגיילעגפיורַא ךימ טָאה ןעמ .סנַאלובמא ןַא

 -ובמָא ןפיוא טגײלעגקעװַא ךימ ןבָאה עכלעוו ,רענלעז יד ןשיווצ .עטעדנּוװרַאפ ליפ

 -- טגָאזעג רע טָאה -- ,"ַאמיפ, .רידנַאמָאק ןיימ ןוא רבח ןיימ ןעזעג ךיא בָאה ,סנַאל

 ,טינרָאג) ?ָארָאדז שעידוב יא ָארָאקס ַאיסשיװַארּפָאּפ יט ;ץעידָאלָאמ ,ָאוװעשטינ,

 ךימ טָאה רבח ןיימ .(טנוזעג ןייז טסעוו ןוא ךיז וצ ןעמוק לענש טסעוו ,רעווארב א טסיב

 ןטוג א דָאש ַא) "ַאציָאב ָאװעשַארַאכ ָאקלַאשז, :טגָאזעג ןוא טרעיודאב קרַאטש

 רעזדנוא ןופ גנולײטּפָא-ןרַאטינַאס רעד יא ןריפ וצ טכַארבעג ךימ טָאה ןעמ .(רענלעז

 ,קלָאּפ
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 לָאטיּפש וצ לָאטיֿפש ןופ

 -ּפָארַא ןיילַא ךימ רָאטקָאד רעד טָאה ,קלָאּפ ןופ גנולייטפָא רערַאטינאס רעד ןיא

 זיא דנווו יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע .ןדנובעגרעביא ףכית ךימ ןוא ןעמונעג

 ןרָאפעגוצ זיא טנעמָאמ ןבלעז ןיא .ןרירעּפָא ךיילג ךימ זומ ןעמ ןוא ערעווש א רעייז

 ךָאנ .רָאטקָאד ןופ גנוטיילגַאב ןיא טריפעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ ןוא ָאטױא:טסַאל ַא

 ןטימ רעטסעווש-ןקנַארק יד ּווו ,ץַאלּפ א ףיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןרָאפ העש א

 -גָארט ַא ףיוא ךימ טגיילעגפיורַא ,ןעמונעגּפָארַא קיטכיזרָאפ רימ ןבָאה רָאטקָאד

 ןופ ןטכיולַאב ךַאװש ןזעוועג זיא סָאװ ,עקנַאילמעיז ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ןוא לטעב

 -קעווא ךימ טָאה ןעמ .לַאז-עיצַארעּפָא רעד ןזעוועג זיא סָאד .ךעלפמעל עשירטקעלע

 .העש ריפ ךרעב טרעיודעג טָאה עיצַארעּפָא יד .טרירעּפָא ךיילג ןוא שיט ןפיוא טגיילעג

 -טוח רעד ןוא סופ רעטכער רעד .טקידעשַאב ןעוועג רעטרע ייווצ ןיא ןענייז םירעדעג יד

 .טצעלרַאפ קרַאטש ןעוועג ךיוא ןענייז הרדשה

 טינ בָאה ךיא ,סנגרָאמוצ טריפשרעד טשרע ךיא בָאה ןצרעמש עכעלקערש יד

 טָאה ןעמ .טייז א ףיוא ךיז ןעיירדרעביא טינ ךיוא ןוא טרָאװ ןייק ןדערסיוא טנָאקעג

 -עגנייא ןזעוועג זיא רעפרעק רעצנַאג רעד .ןצירּפש-עזָאקולג טימ רָאנ טרענרעד ךימ

 ןבָאה םיריוטקָאד יד ,ןשלח טפָא ךיא געלפ ,טייקכַאווש ןופ .ןטניב עסיורג ןיא טלקיוו

 יד טנדרָארַאפ ןבָאה ייז ןוא טולב ליפ רעייז ןעגנַאגעגּפָא רימ ייב זיא'ס זַא ,טנעקרענָא

 -טולב יד ךאנ .סעיזופסנארט-טולב רעמ סָאװ ןכַאמ רימ ןלָאז ייז זַא ,רעטסעווש

 טינ טפיוהרעביא ךיא בָאה ןכָאוו ייווצ .רעסעב ןליפ ךיז ךיא געלפ סעיזופסנַארט

 .ליומ ןיא רעסַאוו לסיבַא ןעמונעג טינ וליפַא בָאה'כ ןוא ןסע טנָאקעג

 ןיא טרינָאיצַאטס טָאה סָאװ ,טערַאזַאל-דלעפ ןיילק ַא ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 -סיורָא ןוא טרירעּפָא לָאמַאכָאנ ךימ ןעמ טָאה לָאטיּפש םעד ןיא .וועילֶאבָאס לטעטש

 ןעמוק ןעמונעג בָאה ךיא .רעיוא ןרעטנוא סָאוו ,דנּוװ רעד ןופ רעטילפש םעד ןעמונעג

 גָאט ןדעי טימ ןוא ךעלסיבוצ ןסעגעג בָאה ךיא .רעסעב ןליפ ךיז ןביוהעגנָא ןוא ךיז וצ

 ןיא ןעמוקעג טינ ךָאנ רעבָא זיא טעב ןופ ןייגרעטנורַא .רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא

 ןיא ןגיל םישדח 2 ךָאנ .ןרעטַאמסיוא קרַאטש ךימ טגעלפ טייקכַאווש יד .טכַארטַאב

 -טנוזעג ןכאווש ןיימ בילוצ .ןילבול ןייק טקישעגרעביא ךימ ןעמ טָאה לָאטיּפש

 -רעביא ךימ טָאה ןעמ ןוא גנַאל ןבילברַאפ טינ לָאטיּפש םעד ןיא ךיא ןיב דנַאטשוצ

 קסװָארטעיּפָארּפעינד :טָאטש רעשיניַארקוא רעד ןיא ,דנַאלסור ןיא ףיט טקישעג

 רעטנוא ןגיל ןבילבעג ךיא ןיב ,לָאטיּפש םעד ןיא אד ,(וַאלסינירעטַאקעי עקילָאמַא)

 םוצ ווירב א ןבירשעגנָא ךיילג בָאה ךיא .רָאטקָאד ַא ןופ טכיזפיוא רעלעיצעפס ַא

 -עג ןיימ .טַאהעג טינ העידי ןיוק טפיוהרעביא רימ ןופ ןבָאה ייז .רעדורב ןוא רעטָאפ

 וצ טנוזעג ןפָאה ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,ןרעסעב ןעמונעג ךיז טָאה דנַאטשוצ:טנוז

 ךימ טימַאב קרַאטש ךיז טָאה ,טלדנַאהַאב ךימ טָאה עכלעוו ,עשרָאטקָאד יד .ןרעוו
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 ןפַאשרַאפ רימ טגעלפ יז .סיפ יד ףיוא ךימ ןלעטש וצ טגָאזעגוצ ןוא ןלייהוצסיוא

 -גנַאל ןייז טינ רימ לָאז'ס ןוא טייצ יד ךרוד רימ לָאז'ס ידכ ,ןטעברַא ענעדישרַאפ

 רימ טגעלפ סע סָאװ .ןענעייל וצ רעכיב ריא ןופ ןעמוקַאב ךיוא געלפ ךיא .קילייוו

 טוג רעייז טגעלפ סע ןוא טוג רעייז ןעוועג זיא ןסע סָאד .ןגינעגרַאפ ליפ ןפַאשרַאפ

 זיא סע .טלייהעגסיוא םָאזגנאל ךיז ןבָאה ןדנווו יד .דנַאטשוצ-טנוזעג ןיימ ףיוא ןקריוו

 טרירעּפָא ךימ ןעמ טָאה לָאמ ייווצ .סופ רעטכער רעד טלייהרַאפ טינ ןבילבעג רָאנ

 ַא וצ טלעטשעגוצ לָאמַא ךָאנ ךימ טָאה עשרָאטקָאד יד .ןפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא

 .עיצַארעּפָא רעטירד

 ןבָאה ייז .םייה רעד ןופ ווירב ןטלַאהרעד ןביוהעגנָא ךיא בָאה טייצנשיווצ ןיא

 ןענייז דנַאלסורסייװ:ברעמ ןופ ןדיי ענעבילבעג-ןבעל עלַא טעמכ זַא ,ןבירשעג רימ

 -ץרא ןייק ןָא ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ ,רעגריב עשיליופ יוו ןליופ ןייק ןרָאפעגסױרַא

 סָאװ טסווועג טינ בָאה ךיא ןוא טשַאררעביא קרַאטש ךימ טָאה סעיינ יד .לארשי

 רימ טָאה סָאװ ,עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמכרוד רעדיוו טפרַאדעג בָאה'כ .ןוט לָאז ךיא

 ןופ ןימרעט רעטשרע רעד ןעוועג ןיוש זיא סע .םישדח רֶאּפ א ןעמענוצ טפרַאדעג

 בָאה ךיא .ןרָאפ טלָאװעג טינ ךיוא ייז ןבָאה רימ ןָא ןוא דנַאלסורסייוו ןופ ןרָאפסױרַא

 רעד .ןרָאפוצ ןעמוקעג ךיילג רימ וצ זיא רעדורב רעד ןוא םייהא ןבירשעג םעד ןגעוו

 וצ טָארדעג זדנוא טָאה שרעדנַא לייוו ,ךַאז רעד וצ טלייאעגוצ ךימ טָאה ,השמ ,רעדורב

 ַא רעייז ןעוועג זיא ןליופ ןייק ןרָאפוצסױרַא ףיוא טייצ יד .דנַאלסור ןיא ןביילברַאפ

 .עגַאל ןיימ ןגעוו יונעג טלייצרעד ריא ןוא עשרָאטקָאד ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא .עצרוק

 ןעיירפאב וצ ןצנַאגניא קשח סיורג .ןפלעה רימ לָאז יז ,ןטעבעג קרַאטש יז בָאה ךיא

 ךיא זַא ,גנידַאב ןטימ רָאנ ,ןוטעג ָאי סע רימ יז טָאה רעהכַאנ .טַאהעג טינ יז טָאה ךימ

 -טנַארַאפ טינ יז זיא דנּוװ עטלײהרַאפ-טינ ןיימ רַאפ זַא ,טפירשרעטנוא ןיימ ןבעג לָאז

 עלַא טריפעגכרוד רימ טָאה יז .דיירפ סיורג טימ ןעמונעגנָא סע בָאה ךיא .ךעלטרַאװ

 ןטימ ךיא ןוא ,טפירשרעטנוא ןייק רימ ןופ רעמ קידנרעדָאפ טינ ,ןטעטילַאמרָאפ

 ...םייהַא ןרָאפעג ןענייז רעדורב

 םייה רעד ןופ קעווא ןוא ...םייהַא ...םייהא

 ךרוד ןרָאפעג ןענייז רימ .עצילעב ןייק עזייר יד טרעיודעג טָאה טייצ ךָאװ ַא יונעג

 םעד וצ ןרַאפעגניירַא רימ ןענייז געוו ןפיוא .קסנימ וצ גנוטכיר רעד ןיא ווָאקרַאכ

 עלעטעטש שיסור ןיילק ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,קילעז ,רעדורב ןרעטלע סרעטָאפ

 רענייא זיא ןוא טנעה עשיחצור יד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רעטעפ רעד .עקנילז

 -עגַאב רעזדנוא .לטעטש ןיא רעקייטפַא סלַא טעברַאעג טָאה רע .ןבעל ןבילבעג ןיילַא

 "רעד זדנוא טָאה רע .רעדורב ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא טקריוועג קרַאטש טָאה שינעג

 ןיא קידנעייז ןיוש ,המחלמ רעד ןיא טכַאמעגכרוד ץלַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טלייצ
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 זדנוא טימ לָאז רע זַא ,םיא וצ ןענַאטשעגוצ קרַאטש ןענייז רימ .ןרָאי ערעטלע יד

 סע טָאה רע .רעטייוו ןרָאפ ןעמַאזוצ ןלעוו רימ ןענַאװ ןופ ,ןליופ ךָאנ ןרָאפ ךיילג

 ןיא ןביילברַאפ טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ענייז בילוצ ןוט טלָאװעג טינ רעבָא

 -ןעייזּפָא .ןטייקכעלמענעגנָאמוא ליפ ןייטשוצסיוא רעטעפש טַאהעג ןטלָאװ ןוא דנַאלסור

 -קעװַא ןענייז רימ ןוא םיא טימ טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ,געט ייווצ רעטעפ םייב קיד

 ןוא עצילעב ןיא טניווועג ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד .עדיל ןייק ןעמוקעגנָא ןוא ןרָאפעג

 .לטעטש ןצנאג זיא דיי רעקיצנייא רעד טעמכ ןעוועג זיא

 א טימ ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז ,םייה רעבורח רעד ןיא ןכָאוו רָאּפ ַא ןייזפָא ןכָאנ

 .שזדָאל ןייק טרָאּפסנַארט ןלעיצעפס

 לדיי :גָאט ןקיטנייה ןזיב זעניווו ןבילבעג ןענייז עצילעב רעטרעטשעצ רעד ןיא

 םעד לארשי) יקסוועשערעש למהרבא ןוא החפשמ ןייז טימ (ןוז סעקשזייא) קישטנַארַאב

 טָאה ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעמוקעג טעפש זיא רעכלעוו ,(לקינייא סרעברַאפ

 .ןליופ ןייק ןרָאפסױרַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ןיוש

 (ךיירטסע) ןייטסאג-דַאב ןוא טשעּפַאדוב ,ַאװַאלסיטַארב ,שזדָאל

 רעכעלרעסיוא רעד .שזדָאל ןיא ןעמוקעגנַא רימ ןענייז הנשה שַאר רַאפ ןכָאװ ייווצ

 רימ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה ץוביק ןשידיי םענופ ןבעל ןופ ןעזסיוא

 ןענייז סע .טרָא ןייא ןיא ןדיי ליפיוזַא טרירטנעצנָאק ןעזעג טַאהעג טינ גנַאל ןיוש ןבָאה

 זיא סע .םיצוביק ןוא ןעגנוגעוואב עשיטסינויצ ענעדישרַאפ קיטעט ןעוועג ןיוש

 ןוא ןדיי ןריפסיורַא סָאד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק-"החירב? ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 -"החירב, רעד .לארשי-ץרא ןייק ייז ןעגנערב וצ ליצ ןטימ ןליופ ןופ עכעלטנגוי רקיעב

 לָאמניא טינ ןגעלפ עכלעוו ,ןטסילַאעדיא עפורג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק

 .ןצענערג יד רעביא ןדיי סעפורג יד קידנריפ ןבעל רעייז ןלעטשנייא

 ןענייז ןכָאװ 6 ךָאנ ןוא טלָאװעג טינ רימ ןבָאה שזדָאל ןיא גנַאל ןביילברַאפ

 רימ ןבָאה ןכָאװ 2 .עקָארק ךָאנ ןרָאפעגקעװַא ןדיי עפורג א ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רימ

 ןרָאװעג טקישעגרעביא רימ ןענייז ךָאנרעד ןוא עקָארק ןיא ייר רעזדנוא ףיוא טרַאװעג

 ןופ ןירעטעברַאטימ א טרַאװרעד זדנוא טָאה עיצַאטס-ןַאב רעד ףיוא .ץיווָאטַאק ןייק

 א ןיא טנדרָאעגנייא ןוא ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה יז .הרוחב עגנוי א -- "החירב; רעד

 רעדיוו זדנוא וצ זיא ירפרעדניא סנגרָאמוצ .טקיטכענעגרעביא ןבָאה רימ ּוװ ,לעטָאה

 זדנוא טָאה יז .ןָאזרעּפ 6 ןופ עפורג א טריזינַאגרָא ןוא ,הרוחב עבלעז יד ןעמוקעג

 ןענייז רימ .געוו ןקידרעטייוו ןיא ןטלַאה וצ ךיז ױזַא יוו ןעגנוזייוונָא עלַא ןבעגעג

 רעזדנוא .ךיז וצ םייהַא ,ןרעגַאל יד ןופ קירוצ ןרָאפ עכלעוו ,ןדיי עשיכירג ןרָאװעג

 רָאנ ןדער טזומעג ןבָאה רימ ןוא טנעמוקָאד ןלעיצעפס א ןעמוקַאב טָאה רעריפ-עפורג

 זַא ,טגָאזעג זיולב זדנוא טָאה יז .ךַארּפש ערעדנַא םוש ןייק ןייטשרַאפ טשינ ,תירבע
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 טעוו ,קידנעמוקנָא טרָאד זַא ןוא (עיקַאווָאלס) ַאװַאלסיטַארב ךָאנ טציא ןרָאפ רימ

 רימ ןענייז עיצַאטס-ןַאב רעציװָאטַאק ןופ .ןעגנוזייוונָא עקידרעטייוו ןבעג זדנוא ןעמ

 וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז וצ-גָאטרַאפ .ץענערג רעשיכעשט-שיליופ רעד וצ ןרָאפעגּפָא

 .עציווָאדישזבעז עיצַאטס-ץענערג רעד

 זדנוא טימ גנַאל ןבָאה ייז ןוא "ןדנוק , יד טנעקעג טוג ןיוש ןבָאה עטמַאַאביןַאב יד

 זדנוא ןעמ טָאה לביטש-ךַאװ ןיא .ךַאװ-ץענערג רעד וצ טקישעגּפָא רָאנ ,טדערעג טינ

 טרַאװעג רימ ןבָאה טרָאד .סַאּפ-ץענערג ןרעביא טריפעגרעבירַא ךיילג ןוא טכוזרעטנוא

 רימ .ַאװַאלסיטַארב ןייק ןריפ טפרַאדעג זדנוא טָאה סָאװ ,גוצ ןשיכעשט םעד ףיוא

 ןפיוא קעפ יד טימ ןענַאטשעג ןענייז רימ תעב שיגַארט רעייז ןעזעגסיוא יאדווַא ןבָאה

 ןופ סאפש טכַאמעג ןוא טכַאלעגּפָא טָאה רענלעז רעקידנעייגייברַאפ רעדעי ןוא ןגער

 ןעמונרַאפ .ןגיטשעגנייא םיא ןיא ןענייז רימ .גוצ רעד ןעמוקעגנָא זיא טכַאנרַאפ .זדנוא

 לֶארטנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא קידנרָאפּפָא .ןרָאפּפָא ןזיב טרַאוועג ןוא רעצעלּפ-ץיז

 טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא תירבע רָאנ ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה רימ .טיילכאוו עשיכעשט ןופ

 ןענייז ,תעל-תעמ ַא ךָאנ .ָאקערג ינַא; ;לָארַאּפ ןייא טַאהעג ןבָאה רימ .ןדיי עשיכירג יוו

 רימ ןענייז .סערדַא םענעבעגעג זדנוא םעד טיול ןוא ַאװַאלסיטַארב ןיא ןעמוקעגנָא רימ

 טרַאוועג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ליפ ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד ."ןעלעי, לעטָאה ןיא קעװַא

 ןשידיי ןקיטכיר םעד טַאהעג ןיוש טָאה לעטָאה רעד .ןרָאפּפָא רעטייוו ןענָאק וצ ףיוא

 ...ןעזסיוא

 -םוי ךָאנ ךיילג ןוא ַאװַאלסיטַארב ןיא טרעייפעג רימ ןבָאה תוכוס געט עטצעל יד

 געט ייווצ ךָאנ .ןרַאגנוא ןייק טרָאּפסנַארט ַא טימ טקישעגקעװַא זדנוא ןעמ טָאה בוט

 עיצנאטס רעד ןופ .ןראמאק ,לטעטש-ץענערג םעניילק ןיא ןעמוקעגנָא רימ זענייז ,ןרָאפ

 רעטכידעג רעד ןיא ןוא טכָאנייב ןעוועג זיא'ס .סופוצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז .טקנופ םוצ זיב

 רעגנַאל א ןיא טלעטשעגסיוא טרָאּפסנַארט ןופ רעריפ רעד זדנוא טָאה ,שינרעטצניפ

 ןופ ןכָארבעצ ןוא דימ .ןרעדנַא םעד רעטנוא רענייא ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןוא ענָאלָאק

 יד רעביא טפעלשעג ךיז ,רעדניק ןוא ןעיורפ ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ 500 ןבָאה ,ךיז ןרעגלַאוו

 ענעגנַאגרַאפ יד ןא טנָאמרעד זדנוא טָאה דליב סָאד .ךעלעגעוו-דלַאוו עלעקנוט ,עלָאמש

 ךעלרעדניק עניילק יד .טרָאװ ןייק ןדערסיוא טרָאטעג טינ טָאה ןעמ .ןטייצ עכעלקערש

 טייל ערעטלע יד .ןסערעד-טינ ןוא ןפָאלשרעד-טינ ןופ ,טייקדימ ןופ טנייוועג ןבָאה

 יד ןטלַאהעגפיוא רָאנ טָאה סע .תוחוכ עטצעל יד טימ טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןעיורפ ןוא

 ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טכַאניב טעּפש .ליצ םוצ ןעמוקנָא לענש גנונעפָאה

 רעריפ רעזדנוא ןעמוקעג זיא ,ירפ רָאג ,סנגרָאמוצ .ןפָאלש ןבילבעג רימ ןענייז ָאד .טקנופ

 ןענייז רעגייזַא 11 .ץענערג רעד וצ ןײגוצסױרַא טיירג ןייז ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא

 .יַאנוד ךייט םייב ,ץענערג רעשירַאגנוא-שיכעשט רעד וצ ןעמוקעגנָא רימ

 רימ ןבָאה לָארטנָאק רעד ךָאנ .טכוזַאב םענייא ןדעי ןבָאה רענלעז עשיכעשט יד
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 ןענייז רימ .קירב רעד רעביא קעװַא ןוא ,ענָאלֶאק א ןיא טלעטשעגסיוא רעדיוו ךיז

 טוג טָאה רעכלעוו ,רעריפ-ןפורג רעד .ךַאװ-ץענערג רעשירַאגנוא רעד וצ ןעמוקעג

 ןטרַאוו ןסייהעג זדנוא טָאה רע ןוא טסעומשעגכרוד םיא טימ ךיז טָאה שירַאגנוא טדערעג

 טרַאוועג ןוא ןדָאב ןפיוא טגיילעצ עלַא ךיז ןבָאה רימ .רַאסימָאק רעד ןעמוק טעוו סע זיב

 טָאה ,םיא טימ סעומש ןגנַאל ַא ךָאנ .ןעמוקעג רע זיא גָאט ןבלַאה םורַא .רַאסימָאק ןפיוא

 ךיז ןלָאז רימ זַא ,טרעדָאפעג ןוא ,ןרַאגנוא ןייק ןעמוקניירַא טביולרעד טינ זדנוא רע

 טלָאװעג טינ זדנוא טָאה ךַאװ עשיכעשט יד .ןעמוקעג ןענייז רימ ןענַאוו ןופ ןרעקמוא

 רעד ."ענָאז רעלַארטײנ; רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג ןענייז רימ ןוא ןזָאלנײרַא קירוצ

 ןענייז רימ זַא ,םיתפומ ןוא תותוא טימ רַאסימָאק םעד ןזיוועגפיוא טָאה רעריפ-ןּפורג

 ,ןוא טעניבַאק ןַײז ןיא קעװַא ןענייז ייז ."םייהַא, קירוצ ךיז ןרעק ןוא ןדיי עשירַאגנוא

 רעבירַא רימ ןענייז םעד ךָאנ דלַאב ...ןעמוקעגכרוד ךיז ןשיווצ ייז ןענייז ,סיוא טזייוו סע יוו

 ןענייז רימ .דרע רעשירַאגנוא רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוא ,סַאּפ-ץענערג םעד

 ןוא סענָאגַאװ:טסַאל ןיא ןגיטשעגנייא רימ ןענייז טרָאד ,עיצאטס"ןאב רעד וצ קעווא

 דנַאל ןייא ןופ ןצענערג יד טצרַאוושעג ןעמ טָאה ױזַא טָא .טשעּפַאדוב ןייק ןרָאפעג

 ןקידרעטייוו א ןופ ביוהנָא רעד ןעוועג טשרע זיא ץלַא סָאד רעבָא .ןטייווצ ןיא

 .ליצ םעד ןכיירגרעד םוצ זיב געוו-רעדנאוו

 ךיירטסע ןיא

 לַאזקָאוו-טפיוה םעד ףיוא ןעמוקעגנָא טרָאּפסנַארט רעזדנוא זיא גָאט ןבלַאה םורַא

 ןוא "טניָאשזד, ןופ רעייטשרָאפ טרַאװעג זדנוא ףיוא ןיוש ןבָאה סע .טשעּפַאדוב ןיא

 טקנופ םוצ ןרָאפעגקעװַא רימ ןענייז ןעייוומארט עטיירגעגוצ-לעיצעּפס ןיא ."החירב;

 עכעלטע ךָאנ .ןעורוצּפָא ידכ רָאנ ,געט עכעלטע ןביילברַאפ טפרַאדעג ןבָאה רימ ווו

 -עגפיוא טָאה "החירב, רעד ןופ רעריפ רעד .ךיז וצ ןעמוקעג לסיבַא רימ ןענייז געט

 רימ ױזַא יװ טגָאזעגנָא זדנוא ןוא לַאז ןסיורג א ןיא טרָאּפסנַארט ןצנַאג םעד ןבילק

 םוא ךיז ןרעק עכלעוו ,ןליופ ןופ ןדיי ןזעוועג טרָאד ןענייז רימ .ןייז-גהונ ךיז ןפרַאד

 רימ ןענייז גָאט ןטירד ןפיוא .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשיכיירטסע יד ןופ ןיהַא

 ןיא ןגיטשעגנייא ןענייז רימ .רעגַאל ןופ ךיז עקידנרעקקירוצ ןדיי יוו ןיוו ןייק ןדָאפעג

 -עגנָא רימ ןענייז רעיימרַא-עטיור יד טימ ןעמַאזוצ ןוא גוצ ןשירעטילימ"שיטעיווַאס ַא

 ןעמעלַא טָאה טרָאּפסנַארט ןטימ רעריפנָא רעד .ןיוו ןיא "ףֶאהנַאב-טסָא, ןפיוא ןעמוק

 ןוא גָאטרַאפ ןעוועג זיא'ס .ענָאלָאק ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןוא גוצ ןופ ןעמונעגּפָארַא

 גנוטכיר רעד ןיא ןסַאג רעניוו יד רעביא קעװַא רימ ןענייז ,טייקלקנוט רעלעה רעד ןיא

 ןעיורפ יד .העש עכעלטע ןעגנַאגעג ןענייז רימ ."לָאטיּפש-דלישטָאר, ןטנַאקַאב םוצ

 -אמעגסיוא ןעוועג ןענייז ייז .טפעלשעג םיוק ןיוש ךיז ןבָאה רעדניק עניילק יד ןוא

 עטצעל יד טימ ןעגנַאגעג ךיוא זיא רעטָאפ ןיימ .ןפָאלשרעד טינ ןופ ןוא ןייג ןופ טרעט
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 יד .ץַאלּפ ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ,ןרָאװעג קיטכיל טוג זיא'ס ןעוו .תוחוכ

 ןעוועג זיא קינייוועניא .סעבמָאב ןופ טקידעשַאב קרַאטש ןעוועג זיא עדייבעג-לָאטיפש

 רעטנוא ןוא ןרָאדירָאק יד ןיא ,ןפיוה יד ףיוא טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .קיצומש

 רעד ףיוא ןפָאלשעג ןענייז ןשטנעמ ןוא טסברַאה רעטעפש ןעוועג זיא'ס .פערט יד

 ןיא ןעוועג ןענייז רימ .רָאפּפָא ןקידרעטייוו ןפיוא טרַאוועג ןבָאה עלַא .דרע רעטלַאק

 .רעטייוו ןרָאפ וצ טיירג ןעוועג רעדיוו ןיוש רימ ןענייז טנווָא ןיא ןוא גָאט ןייא ןיוו

 רעשיכיירטסע ןַא יו ץיירק ןטיור ןופ טנעמוקָאד ַא ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רעדעי

 םוצ קעװַא טרָאּפסנַארט רעזדנוא זיא טנוװָא ןיא רעגייזַא 8 .ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ דיי

 סענָאגַאװ ןיוש ןענייז עיצַאטס רעד ףיוא .(ענָאז עשיזיוצנַארפ) ?ףָאהנַאב-טסעװ;

 .ןרָאפּפָא םוצ זדנוא רַאפ טיירג ןעוועג

 רענַאקירעמַא רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעגּפָא רימ ןענייז טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ זיב ,העש עכעלטע ןרָאפעג ןענייז רימ .ענָאז

 יד ןוא ץענערג יד ןעװעג זיא יַאנוד רעד .סענָאז עשינַאקירעמַא-שיטעיווָאס יד ןופ

 .עגכרוד זיא ךַאוו עשיטעיווָאס יד .קירב ןטייז עדייב ןופ ןענַאטשעג ןענייז סנטסָאּפ

 ךיז טָאה גוצ רעד .טרָאּפסנַארט רעזדנוא טזָאלעגכרוד ןוא גוצ םעד לענש ןעגנַאג

 סע וו ,סלעוו טָאטש רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ ןוא טרירעג

 טינ .רעריפ-רעגַאל רעד זדנוא טָאה סלעוו ןיא .רעגַאל רעשידיי א ןענופעג ךיז טָאה

 ןטייוצ א ןיא ןרָאפעגקעװַא ןענייז רימ ןוא ץַאלּפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ ,ןעמונעגפיוא

 זדנוא רעדיוו רעריפ-החירב רעזדנוא טָאה ,גוצ ןופ קידנגייטשסיוא .(ךַאבמַאל) רעגַאל

 .ןיירַא רעגַאל ןיא סופוצ טריפעגקעווא ןוא טלעטשעגסיוא

 זיב ,דלַאװ ןוא דלעפ א ךרוד טפעלשעג ךיז רימ ןבָאה רעטעמָאליק עכעלטע

 טגיילעצ ךיילג ךיז ןבָאה רימ .רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא תוחוכ עטצעל יד טימ ןענייז רימ

 ןיירַא רעגַאל ןיא קעװַא זיא רעריפ-החירב רעזדנוא .ןעורוצּפָא ךיז ידכ ,דרע רעד ףיוא

 ךיז ןביולרעד לָאז רע ,זדנוא ןגעוו טנַאדנעמָאק-רעגַאל ןטימ טלדנַאהרַאפ טָאה ןוא

 ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,סעומש ןקיטונימ-10 ַא ךָאנ .רעגַאל ןיא םיא ייב ןטלַאהוצפיוא

 א ןעוועג זיא ָאד זַא ,טקרעמעג ךיילג ךיז טָאה סע .רעגַאל ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןוא

 רעקיכעטש טימ טמיוצעגמורַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רעגַאל רעד .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ענעדישרַאפ ןופ רעכערברַאפ ןענופעג ךיוא ָאד ךיז ןבָאה ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ .טָארד

 םעד תבוטל טעברַא רעשירעכערברַאפ רעייז בילוצ עטרַאּפשרַאפ ,ןטעטילַאנָאיצַאנ

 ךיוא טָאה עכלעוו ,ךַאװ עקידנעטש א ןענאטשעג זיא רעיוט ןבענ .םישזערייצַאנ

 א טימ טנַאקעג רָאנ ןעמ טָאה טָאטש ןיא ןייגסיורַא .רעגַאל ןיא גנונעדרָא יד טיהעג

 .טנַאדנעמָאק-רעגַאל ןופ שינעביולרעד רעלעיצעפס

 ןסע ןכָאנ .עקידנקירדרעד ןוא ערעווש רעייז ןעוועג ָאד ןענייז ןעגנוגנידַאב יד

 ןבָאה עכלעוו ,רעכערברַאפ עלַא יד טימ ןעמַאזוצ ייר רעד ןיא ןייטש ןזומ ןעמ טגעלפ
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 ךָאנ ןגעלפ ייז .זדנוא טימ םיטילפ עכיילג ןרָאװעג דניצַא ןוא ןגָאלשעג רעירפ זדנוא

 .ייז ןופ ןטעפש ןוא ,ןדיי יד ןכַאלסיוא

 .ןענעדרַאנייא ךיז ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה עכלעוו ,עטנַאקַאב ןפָארטעג ָאד ןבָאה רימ

 יד וצ ןעניווועגוצ ןביוהעגנָא ךיז ןוא ןריולרַאפ טינ גנונעפַאה רעזדנוא ןבָאה רימ

 .רענלעז עשינַאקירעמַא שידיי ןכוזַאב זדנוא ןגעלפ טפָא רעייז .ןדנעטשמוא עיינ

 -רעביא ןבָאה רימ .סיורג ןעוועג זיא טלעק יד ןוא רעבמעטּפעס ןעוועג זיא'ס

 ןעוועג זיא רעטערב יד ןופ ןקַארַאב יד ןיא .ךיז ףיוא ןוטוצנָא סָאװ טַאהעג טינ טפיוה

 ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא גָאט א םענייא ןיא .טכענ יד ןיא ןפָאלש וצ טלַאק רעייז

 ןעגנוגנידַאב יד טכַארטַאב טָאה ןוא עיסימָאק רענַאקירעמַא עלעיצעפס ַא ןיירַא רעגַאל

 טעוו'מ ןוא ןעריוד טעוו גנַאל טינ זַא טגָאזעגוצ זדנוא ןבָאה ייז .ןבעל רימ עכלעוו ןיא

 רעניבַאר רעד ןעוועג ךיוא זיא טייל-עיסימָאק יד ןשיווצ .טרָאד ןופ ןעמענסיורַא זדנוא

 -מַא יו ןענעדרַאוצנייא ןליופַאב טָאה ןַאמורט, זַא ,טלייצרעד זדנוא טָאה רע .ןענַאב

 זדנוא ןעמ טָאה ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ."הטילּפה תיראש עשידיי לסיב סָאד ןטסעב

 ."ןייטסַאג-דַאב, רעגַאל םעיינ ַא ןיא טקישעגקעוװַא

 רעד ןעמוקעגנָא זיא סע תעב .,ךַאבמַאל רעגַאל ןיא ןעוועג רימ ןענייז ןכָאוו יירד

 "דַאב ןיא ןעלדיזוצרעביא זדנוא בַאטש ןשינַאקירעמַא ןופ ריטרַאווק-טפיוה ןופ לעפַאב

 .ןייטסָאג

 טריפעגקעווַא זדנוא ןבָאה ןוא רענלעז רענַאקירעמַא ןעמוקעג ןענייז 13.10.45 םעד

 -יירטסע רעטמירַאב-טלעוו רעד -- ןייטסַאג-דַאב ןייק ןסובָאטיוא עשירעטילימ טימ

 -עגנייא ןדעי טָאה ןעמ .ןדע-ןג ַא ןיא טכַארבעגניירַא זדנוא טָאה ןעמ .טרָא-רוק רעשיכ

 עשידנעלסיוא ךרוד טצעזַאב ןעוועג לָאמַא ןענייז סָאװ ,ןלעטָאה-טרָאפמָאק ןיא טנדרַא

 ןעוועג זיא ָאד .טמערַאװַאב ןוא עמעווקַאב ,עטרילבעמ-ןייפ -- ןרעמיצ יד .טסעג-רוק

 טָאה זדנוא ןופ רערעדעי .שינרעטַאמ ןוא ןדייל ליפ ױזַא ךָאנ ורפָא רעתמא רעזדנוא

 רעצילעב עכעלטע ךָאנ ןענופעג ךיז ןבָאה רעגַאל ןבלעז םעד ןיא .טנדרַאעגנייא טוג ךיז

 ,תוחפשמ רעצילעב ךָאנ ןגעוו טסווורעד ךיוא ךיז רימ ןבָאה רעטעפש .סעילימַאפ

 .זדנוא ןופ טייוו טינ ,ןרעגַאל יד ןיא ןבעל עכלעוו

 רענייא .ןדיי ענעבילבעגנבעל רעצילעב עלַא טעמכ טרירטנעצנָאק ָאד ךיז ןבָאה סע

 ןיא ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה תוחפשמ עכעלטע .ןרעדנַא ןופ טייוו טינ

 .דנַאלשטייד

 רעד | ןופ ןטילעג ליפ רעייז בָאה ךיא .רעטניוו רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 בָאה ,ןרירעּפָא רעטניוו ןיא טנעקעג טינ ךימ טָאה ןעמ יוו ױזַא רָאנ ,סופ ןפיוא דנּוװ

 רָאנ יוו .יירעפָאש טנרעלעגסיוא ךיז ןוא טייצ עיירפ יד ןרילרַאפ טלָאװעג טינ ךיא

 ןוא דנּוו יד ןלייה וצ ידכ ,לָאטיּפש ןיא קעװַא ךיא ןיב ,רעמערַאװ ןרָאװעג זיא סע

 .ריא ןופ ןרעוו רוטפ
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 ןענייז ןשטנעמ ליפ .עילַאטיא ךרוד הילע ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןשיווצניא

 טימַאב ךיז בָאה ךיא .לארשי-ץרא ןיא ןעמוקוצנָא ליצ ןטימ ,ןרָאפעגרעבירַא ןיהַא

 ןוא רעטָאפ ןטימ ןעמַאזוצ ןייז הלוע ןענעק וצ ידכ עיצַארעּפָא יד ןרעלענשרַאפ וצ

 .ןרָאװעג טנוזעג םָאקלופ ךיא ןיב םישדח עכעלטע ךָאנ .רעדורב

 -טימ זיא השמ רעדורב ןיימ ןוא עיגלעב ךרוד הילע ןַא ןעוועג זיא ,15.8.46 םעד

 הלוע ךיוא ןלעוו רימ ןוא .ןרעיוד גנַאל טינ טעוו סע זַא טנכערעג ןבָאה רימ .ןרָאפעג

 טָאה ןייטסַאג-דַאב ןיא עגַאל יד .ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעג ןענייז רעטַאפ ןטימ ךיא .ןייז

 .ןענידרַאפ סעּפע ןוא טעברַא ןכוז טזומעג בָאה ךיא .ןטכיזניה עלַא ןיא טרעגרערַאפ ךיז

 בָאה טסנידרַאפ ןיימ ןופ .טעטימָאק-לעטָאה ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןיב ךיא

 טָאה טייצ רעד רַאּפ .ךיורבעג ןכעלגעטיגָאט ןרַאפ ןבָאגסיוא יד ןקעד וצ טַאהעג ךיא

 רודואית, ףיש רעד טימ ,'ב הילע טימ ןעוועג-הלוע עיגלעב ןופ רעדורב רעד

 ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה רימ .ןרעּפיצ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא "לצרה

 םעד ןופ עיצַאדיווקיל רעד ןגעוו ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה סע .ןייז הלוע

 ןרָאפוצקעװַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא ןייטסַאג-דַאב ןיא רעגַאל

 זדנוא טימ ןעמַאזוצ .געווסיוא ןרעדנַא םוש ןייק ךיז רַאפ ןעזעג טינ טָאה רענייק

 םעד טָא ןופ .ןעדלעפלַאס :הילע-הנחמ רעד וצ ןרָאפעגּפָא ןשטנעמ ליפ רעייז ןענַײז

 טפרַאדעג רימ ןבָאה ,ענָאז-ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טנעָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,ץַאלּפ

 -סנַארט ַא וצ טלייטעגוצ זדנוא ןעמ טָאה רעטעפש ךָאװ א ןיא .עילַאטיא ךָאנ ןרָאפ

 .עבָאז רעשיזיוצנארפ רעד וצ זיב ןרָאפעגקעװַא ןענייז רימ ןכלעוו טימ טרָאּפ

 זַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא טרילָארטנָאק ןזיוצנַארפ יד זדנוא ןבָאה סַאּפ-ץענערג ןפיוא

 יד ןופ ןײגסױרַא טפרַאדעג רעבירעד ןבָאה רימ .עשלַאפ ןענייז ןטנעמוקָאד יד

 טָאה טרָאּפסנַארט רעזדנוא .ןעמוקעג ןענייז רימ ןענַאװ ןופ ןרָאפ קירוצ ןוא סענָאגַאװ

 .סענָאגַאװ יד ןופ סױרַא טינ זיא ןוא ,ךַאװ רעד טימ טכַאנ עצנַאג ַא טלגנַארעג ךיז

 ןעמ ידכ ,ןריט יד ןסָאלשרַאפ ,ןענָאגַאװ ערעזדנוא טצעזַאב רענלעז-ךַאװ ןבָאה גָאטרַאפ

 -לעפלַאס ןיא ןגַײטשּפָארַא םייב .קירוצ ףיוא טקישעג זדנוא ןוא .ןפיולטַא טינ לָאז

 -רעטנוא עגנַאל ךָאנ .טריטסערַא רעדיוו טייל-ייצילָאּפ רענַאקירעמַא זדנוא ןבָאה ןעד

 ןיא ךָאנ .טזָאלעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק ןטימ ןעגנולדנַאה

 קורבסניא ןייק גוצ ןבלעז ןטימ ןרָאפעגקעװַא קירוצ רימ ןענייז טנווָא ןבלעז םעד

 טפרַאדעג ןבָאה רימ ןענַאװ ןופ טקנופ רעד ןעוועג זיא טרָאד .(ענָאז עשיזיוצנַארפ)

 ןענייז סגָאטרַאפ ןוא ןעגנולעג זדנוא זיא לָאמסָאד .געוו ןקידרעטייוו רעזדנוא ןצעזרַאפ

 טרַאװעגּפָא ןבָאה "החירב, רעד ןופ "הרבח, ייווצ .טרָא ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ

 -עגקעװַא ךיילג זדנוא טָאה סָאװ ,ןישַאמ רעלעיצעפס א טימ טרָאּפסנַארט רעזדנוא

 .טקנוּפ ןפיוא טריפ

 ,עלעפרעד ןיילק ַא ןעוועג זיא ,"דלַאוונעדאנג, טקנוּפ-למַאז רענעפורעג ױזַא רעד
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 ךעלגעטיגָאט ןגעלפ טקנופ םעד ןופ .קורבסניא ןופ רעטעמָאליק 30 רעפעגמוא

 טזומעג ןבָאה רימ .עילַאטיא ךָאנ ,ץענערג יד קידנצרַאווש ,ןטרָאּפסנַארט ןייגּפָא

 ץַאלּפ םעד ףיוא .רעטייוו ןרָאפ ןענָאק וצ ייר רעזדנוא ףיוא ןכָאװ 3 עצנַאג ןטרַאוו

 יד ןוא סיורג ןעוועג זיא טפַאשגנע יד .ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ןעוועג ןענייז

 ןוא ןרָאדירָאק יד ןיא ,דרע רעד ףיוא ןרעגלַאוו ךיז ןגעלפ ןשטנעמ עקידנעמוקנָא

 עניילק טימ תוחפשמ ןעוועג ןענייז ןרָאפ םוצ ייר רעטשרע רעד ןיא .סַאג רעד ףיוא

 .ןעיורפ-רעגנאווש ןוא ,רעדניק

 ןופ רעטייל רעד טָאה .לקנוט ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו ,גָאט ַא םענייא ןיא

 זדנוא טָאה רע .טרָאּפסנַארט ןצנַאג רעזדנוא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא טנדרָארַאפ "החירב;

 רימ .העיסנ רעזדנוא תעב ןטלַאה ךיז ןפרַאד רימ ױזַא יוו ןעגנוזייוונָא עיונעג ןבעגעג

 ןיא ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ ןוא ,ןישַאמ א ןיא ןָאזרעּפ 40 ךרעב ןגיטשעגנייא ןענייז

 .מ"ק 70 ַא ךרעב ןעוועג זיא ץענערג רעד וצ זיב .סַאּפ-ץענערג םוצ גנוטכיר רעד

 רעייז ךיז ןבָאה ןשטנעמ ערעכַאװש יד ןוא ןעיורפ יד .העש 4 ןראפעג ןענייז רימ

 -ץגּפָא ליטש ךיז ָאטױא רעד טָאה טונימ א רענייא ןיא .ןרָאפ ןתעב טריפשעג טכעלש

 עלַא רימ .רעטצניפ ןעוועג זיא םורַא ןוא םורַא .דלַאוו ןטכידעג ןסיורג א ןיא טלעטש

 ךיז םַאזגנַאל רימ ןבָאה ,ענָאלָאק ַא ןיא ךיז קידנלעטשסיוא ןוא ָאטיוא ןופ ּפָארַא ןענייז

 טרעטנענרעד ךךיז ןבָאה רימ זיב ,העש ַא טרעיודעג טָאה סע .געוו ןיא ןזָאלעג

 זדנוא טָאה "החירב, רעד ןופ רעריפנָא רעד .ךַאװ-ץענערג רעד ןופ ןָאיַאר םעד וצ

 .ןדער טינ ןוא זָארג ןפיוא ןצעז וצ ךיז ןלױפַאב

 דימ קרַאטש ןעוועג ןענייז ,טנעה יד ףיוא רעדניק עניילק יד טימ סעמאמ יד

 ךיז רימ ןבָאה ,ורפָא טונימ עכעלטע ךָאנ .ןענייוו ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלרעדניק יד ןוא

 ,לסיב ַא ןעגנַאגעגּפָא .ץענערג יד ןצרַאװש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא טלעטשעגפיוא

 ןופ טזָאלעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה סםַאזגנַאל .גרַאב ןסיורג ַא וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז

 קרַאטש ןציז ןבילבעג רעדיוו ָאד ןענייז רימ .עטָאלב ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ ןוא גרַאב

 רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ .ןייג וצ רעטייו תוחוכ ןייק טַאהעג טינ ןוא דימ

 ןוא טנַאה רעד רעטנוא טריפעג רעטָאפ םעד בָאה ךיא .עירָאטירעט רעשינעילַאטיא

 ןעוועג ןיילַא ןיוש ןיב ךיא .ןכַאז לסיב סָאד ןטלַאהעג ךיא בָאה טנַאה רעטייווצ רעד ןיא

 יז .תוחוכ עטצעל יד טימ ןעגנַאגעג יורפ עטלַא ןַא זיא רימ רעטניה .ןייג ןופ דימ

 טזָאלעג בָאה ךיא .עטשלחרַאפ ַא ןציז ןבילבעג זיא ןוא ןייג טנָאקעג טשינ רעטייוו טָאה

 וצ ןעמוקעג זיא יז .רעסַאװ לסיבַא יורפ רעד טגנַאלרעד ןוא רעטייוו ןייג רעטָאפ םעד

 ךיז טָאה יורפ יד .עפורג יד טגָאיעגנָא בָאה ךיא .רעטייוו קעװַא ןענייז רימ ןוא ךיז

 אלימב לעוו ךיא ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ךימ ןעמ טרעטַאמ ױזַא טָא, .טפעלשעג םיוק

 .ןיירַא דלַאוו ןיא ןגירשעגסיוא יז טָאה --  ?ןייגרעד טינ

 רימ זַא ,ןטעבעג ןבָאה ייז .טרעזיבעג ךיז ןבָאה "החירב, ןופ רעריפ יד
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 רימ סָאװ ,ץַאלּפ לקיטש עטסגרע סָאד זיא ָאד םורָאװ ,קיאור ןטלַאהפיוא ךיז ןלָאז

 סַאנ ןרָאװעג זיא סע .לרעסַאוו ןיילק ַא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז רימ .ןייגוצכרוד ןבָאה

 .רעטייוו קַעווַא ןענייז רימ ןוא טלעטשעגּפָא טינ זדנוא טָאה סָאד .סיפ יד ןיא טלַאק ןוא

 זדנוא טָאה ןעמ .פעק ערעזדנוא רעביא ןסָאש עכעלטע טרעהרעד ךיז ןבָאה גנילצולפ

 זדנוא טָאה ןעמ .ןסָאש עכעלטע ךָאנ טכליהעגּפָא ןבָאה דלַאב .ןלעטשוצּפָא ךיז ןליופַאב

 טכיל יד .ךעלפמעל עשירטקעלע טימ זדנוא קידנטכיולַאב ,ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא

 טָאה קערש סיורג ןופ .טכַאנ רעד ןופ טייקלקנוט יד ןטינשעגכרוד טָאה ךעלּפמעל יד ןופ

 .טרעטיצעגפיוא זדנוא ןופ רעדעי

 ןעמוקעגוצ זדנוא וצ ןענַײז סע .ןענייוו ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלרעדניק עניילק יד

 ןיא טריפעגקעווא ןוא טריטסערַא זדנוא ןבָאה ייז .רענלעז-ץענערג עשינעילַאטיא

 יד ןעמונעג ןבָאה ייז ,טוג רעייז ןעגנַאגַאב זדנוא טימ ךיז ןענייז רענלעז יד .בַאטש

 ןבָאה ייז ּוװ ,טרָא םעד זיב ןגָארטעג ייז ןוא טנעה יד ףיוא ךעלרעדניק עניילק

 טינ ךיז ןפרַאד רימ זַא ,טרעכיזרַאפ זדנוא ןבָאה רעריפ ערעזדנוא .טריפעגוצ זדנוא

 -טסָאּפ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ .וצרעד טניווועג ןיוש ןענייז ייז םורָאװ .ןקערש

 רעטנוא ןבילבעג ןענייז רימ ןוא טרירטסיגער ןעמעלַא זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .בוטש

 -ךַאװ ןופ ןעמוקנָא ןזיב ןטרַאוו טפרַאדעג ןבָאה רימ .עטריטסערַא יוו ,החגשה רעייז

 ןרעווש ןופ דימ-טיוט .ןָאט וצ זדנוא טימ סָאװ ,ןרידיצעד ףרַאד רעכלעוו ,רַאסימָאק

 .דרע רעליוה רעד ףיוא ןפָאלשעגנייא ךיילג ןשטנעמ יד ןענייז געוו

 עילַאטיא ןיא

 שינָאפעלעט ןדנוברַאפ ךיז רעריפ-"החירב; ייוצ ערעזדנוא ןבָאה ירפרעדניא

 ןגעוו ןבעגעגרעביא ייז ןוא ָאנַארעמ טָאטש רעטנעָאנ רעד ןופ *טעטימָאק ןשידיי, ןטימ

 ַא ןעמוקעג זדנוא וצ זיא טייצדגַאטימ .ךיז ןעניפעג רימ רעכלעוו ןיא עגַאל רעד

 זדנוא טָאה רע .ןסע טכַארבעג זדנוא טָאה ןוא הליהק רעקיטרָאד רעד ןופ רעייטשרַאפ

 ןסעזעגּפָא רימ ןענייז געט יירד .ןעמענסיורַא ךיילג זדנוא טעוו ןעמ זַא ,טגָאזעגוצ

 ,גָאט ןטירד ןפיוא .ןסע ןריפוצ זדנוא ןעמ טגעלפ גָאט ןדעי ןוא ץענערג רעד ףיוא

 "קירוצ ךַאװ-יײצילָאּפ רעשינעילַאטיא רעלעיצעפס ַא רעטנוא זדנוא ןעמ טָאה ,טנווָא ןיא

 טריפעגסיורַא זדנוא טָאה ךַאװ יד רָאנ יו רעבָא .ץענערג רעשיכיירטסע רעד וצ טריפעג

 ןבָאה ייז .גנוטכיר רעטרעקרַאפ א ןיא טרעקעגמוא זדנוא יז טָאה יײצילָאּפ רעד ןופ

 עכעלטע ךָאנ .טקנופ ןטסטנעָאנ ןופ גנוטכיר רעד וצ געוו קיטש ַא טײלגַאב ךָאנ זדנוא

 תוחוכ עטצעל יד טימ רימ ןענייז ,גרעב עכיוה רעביא ןוא דלַאװ ןטימ ןייג העש

 .לפרעד ןיילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 -עגרעביא ןוא טרַאװעגּפָא טרָאד ןיוש זדנוא טָאה "החירב, ןופ רעטעברַאטימ ַא

 .עפורג רעד רעביא טפַאשרעריפנָא יד ןעמונ
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 טכליהעגּפָא רערעזדנוא טירט רעדעי טָאה טייקליטש רעקיטכַאנ רעפיט רעד ןיא

 רימ רעדייא ךָאנ ,רעבָא .לפרעד ןקידנעקניז ךָאנ ףָאלש ןיא םעניילק ןופ ללח ןיא

 יד רַאפ ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס ןוא ןגָאט ןעמונעג טָאה ,טקנוּפ םוצ ןעגנַאגרעד ןענייז

 ,רעייש ַא ןיא ןשטנעמ לייט עטסערג יד טריפעגניירַא טָאה שטנעמ-"החירב? רעד .ןגיוא

 ךיז רעטַײװ טנוװָא ןיא ןוא ןהעשיגָאט יד ךשמב ןציזרעביא טפרַאדעג ןבָאה ייז ווו

 ,עלעביטש טלַא ,ןיילק ַא ןיא ןלַאפעגניירַא ןענייז רעטָאפ ןיימ ןוא ךיא .געוו ןיא ןזָאל

 זדנוא וצ ןענייז טנווָא ןיא .עפורג רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ טגָאטעגרעביא ןבָאה רימ וו

 ןבָאה רימ .ןעגנוזייוונָא עקידרעטייוו ןבעגעג זדנוא ןוא טייל-החירב ייווצ ןעמוקעג

 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא .ָאנַארעמ זיב ןאב רעד טימ ןרָאפ וצ טלעג ןעמוקַאב ייז ןופ

 .עיצַאטס"ןַאב רעד זיב סופוצ סיורַא רימ ןענייז ,רעגייזַא 12 טקנופ

 רימ ןענייז ,גָאט ןרָאװעג זיא סע רָאנ יוו .רעטעמַאליק 13 ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 רעד ףיוא .טרָא ןפיוא ןעוועג ןיוש רימ ןענייז 8 רעגייזַא ןוא ,גוצ ןטימ ןרָאפעגּפָא

 םעד ןבעגעג זדנוא טָאה רע ."קינהחירב, א טרַאװעגּפָא רעדיוו זדנוא טָאה עיצַאטס

 טָאה העש רָאּפ ַא .ןייגניהַא ןפרַאד רימ ױזַא יוו ןזיוועגנָא ןוא טקנופ ןופ סערדַא

 רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןלַאפעגניירַא רימ ןענייז עדימ-טיוט ,געוו רעד טרעיודעג

 ןפָאלשטנַא עלַא ןענייז םעד ךָאנ ךיילג .ןסע טגנַאלרעד ףכית זדנוא טָאה ןעמ ."החירב;

 ןענייז ךָאנ טנווָא ןבלעז ןיא ןוא ַאנַארעמ ןיא ןזעװעגּפָא רימ ןענייז גָאט םעד .ןרָאװעג

 ַא טרעיודעג טָאה געוו רעד .ָאנַאלימ ןייק ,ןָאגַאוו-ןאמלופ א טימ ןרָאפעגּפָא רימ

 ענייש יד ןעזעג ןָאגַאװ ןופ רעטצנעפ יד ךרוד רימ ןבָאה סגָאטרַאפ .טכַאנ עצנַאג

 רעוו ,תורצ ערעזדנוא ןופ טינ ןסייוו ןוא ןבעל ןשטנעמ .עילַאטיא ןופ טפַאשדנַאל

 זיא -- !ךַײלג ןשטנעמ טימ ןייז ןוא ייז יו ןבעל ןענעק ךָאנ ןלעוו רימ ןעוו טסייוו

 .קנַאדעג ַא ןפָאלעגכרוד

 םוצ אטיוא ןלעיצעפס ַא טימ ןרָאפעגוצ רימ ןענייז ירפ רעד ןיא רעגייז א 0

 .*5 ענָאינוא איוו, -- :ךיירטסע ןופ ענעמוקעג ,םיליּפעמ ןופ טקנופ-למַאז ןטמירַאב

 .ןטרַאקדזייפש ןעמוקַאב ןבָאה רימ .טרָאּפסנַארט ןצנַאג רעזדנוא טרירטסיגער טָאה ןעמ

 זדנוא ןופ ןדעי ךיז טָאה ,ןפָאלש-טינ ןופ ןוא ןעלגָאװ ןופ טקיטייוועגסיוא ןוא דימ

 טָאה ָאד ךיוא .ץַאלּפ גונעג ןעוועג טינ זיא סע רעבָא ,ןפָאלשסיוא רעייז טלָאװעג

 ו קלָאפ ךעלקילגמוא רעזדנוא ןופ עידעגַארט עכעלקערש יד טקרעמעג קרַאטש ךיז

 .ףיוה ןגנע ןַא ןיא ןטייווצ ןפיוא רענייא טרַאפשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטרעדנוה

 ןוא ןרעמיצ עלַא ,סעדייבעג יד ןופ פערט יד רעטנוא רעצעלפ עלַא .ןרָאדירָאק יו

 וליפַא זיא סע .ןשטנעמ ןופ טגיילאב ןעוועג ןענייז ,ףיוה ןפיוא ןדָאב רעצנַאג רעו

 רעד ףיוא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יד .ןייטש וצ ּוװ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ

 ןשטנעמ ןבָאה ןעגנוגנידאב עכלעזַא ןיא .סיורג ןעוועג זיא ץומש רעד .דרע רעליוה

 .םישדח עצנאג טבעלעג
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 גנוכוזרעטנוא עשיניצידעמ א ךרודַא רימ ןענייז געט ייוצ עטשרע יד ךשמב

 ךיז ךיא בָאה ,געט עטשרע יד ןיא ןיוש ..ןטעטילַאמרָאפ עלַא טריפעגכרוד ךיוא ןוא

 רעהַא רעירפ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןעימערק חרז ,ריע-ןב רעזדנוא טימ ןדנוברַאפ

 ןוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ךיילג זיא רע .ץוביק ַא ןיא טנדרָאעגנייא ןעוועג ןיוש זיא ןוא

 םיא קנַאד א .ןענעדרַאנייא ךיז ןפלָאהעג זדנוא טָאה רע .ךיז וצ ןעמונעגוצ זדנוא

 .ךיז וצ ןעמוקעג רימ ןענייז

 טינ ,ָארבמַאל-ָארטסאק ,לטעטש ןיילק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ץוביק רעד

 רעתמא רעד ןעוועג זדנוא רַאפ זיא אד .עיליוו רענייש ַא רעייז ןיא ,ָאנַאלימ ןופ טייוו

 .ץוביק ןיא ןעוועג רימ ןענייז ןכָאװ סקעז .געוו ןרעווש ןוא ןגנַאל םעד ךָאנ ץַאלּפ-ורּפָא

 ןענייז ,םיור ןיא ןטסָאּפ ןלעיצעפס ַא ףיוא טריפעגרעביא ןחרז טָאה ןעמ זַא ,רעטעפש

 ןרָאפעגרעביא ךיוא ,ןחרז טימ ןדיישעצ ךיז קידנלעוו טינ ,רעטָאפ ןיימ ןוא ךיא ,רימ

 .םיור ןייק

 קיטייצכיילג .שטיוועלעינַא יכדרמ ןופ .נ .א ץוביק ןיא טבעלעג רימ ןבָאה םיור ןיא

 ןקידנע ןכָאנ .עלוש-ךַאפ רעשינעילַאטיא ןַא ןיא קינכעט-ָאידַאר טנרעלעג ךיא בָאה

 .לארשי ךָאנ הילע רעד וצ טיירגעג ךיז רימ ןבָאה סרוק םעד

 רעד ןיא .דנַאל ןטקנעבעגסיוא ןיא ןעמוקעגנָא ךעלדנע רימ ןענַײז 1948 ףוס

 .הנידמ רעשידיי רעטפמעקעגסיוא טולב טימ רעטיירפַאב

 לעקעמ רעטסעווש יירד יד



 יעי בר קל ח

 לייט רעטרעפ

 עלאהניא / ןכנותה

 הב . + . . א + ל"צו קי'צנאראב לאוי יבר ברה

 אש 6 = 6 4 +  + ₪ .{ ל*ז ימצֿבמקס רכששי

 405 2 2 6... . ל"ז יקסלעסָאנפַארק ךורב

 4015. . 6 86 + + + + , ל" יקסבוצולז לארשי

 26 6 26 -8 2 יא ₪ ₪ .6 8 ₪ 077 ץיבלמוי ןסלז

 28 2 + + + + + הא .+ %  לז יקציוואס ץוזויפ

 41 . . (המישר) לארשי תנידמב ורטפנש הצילב יאצוי

 492 . לארשיב הצילב יאצוי ןוגריא לש םידעווה תולועפמ

 עקירעמַא ןיא החפשמ רעצילעב א

 497 . . . : . (שטיוװָאנײרק החונמ) ץנייה ינימ ןופ

 עלעטעטש א לָאמ א ןעוועג זיא'ס

 506 . / : : . . (יקסווָאקשטָאב) רעקייב ןועמש ןופ

 תופסוהו תומלשה

 ןלאירעטאמיבאגוצ
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 ל''צז קי'צנאראב לאוי יבר ברה

 יא שש א

 2 5 א

- 

2 

 ודכנ םע קייצנאראב לאוי 'ר בר

 דילי ,קי'צנאראב לאוי 'ר ברה לש ותומד הטלב .הימכחו הינבר לע ,הגיר ריעב

 יליצאמ ,אדילמ אקלמש 'ר יברה לש ודכנ היה אוה .אנליוו ךלפ ,אדיל דיל הצילב הרייעה

 עדונו (גרובסלקינמ אקלמש 'ר דיסחה ןואגה לש ודכנ) הלודגו הרותל הכזש ,לארשי

 ."אקלמש 'ר ומא-יבאמ ץוצינ וב שי, :וילע ורמאו "רעצילעב רעד לאוי, םשב תובישיב

 לש םיקיתווהו םיקהבומה וידימלתמ ותויהב ,קדורהובונ תבישיב לביק וכוניח רקיע

 לעב ,אבר ארבג היה .(?רבח-דימלת, וב האר ובר) ץיוורוה לזוי-ףסוי יבר צ"הגה אבסה

 ינינע ליבהמו 'ד תאריב לשומ קידצ ,רסומבו הרותב לודג ; הלוגס ידיחימ ,המוק רועיש

 תוקיפמ םיניע ,תוריאמ םינפ תרדה ,תוילגרמ קיפמ הפו ןיוצמ ריבסמ ;הזה םלועה

 .בבלמה ונוגינבו םיענה ולוקב ןנוחמ הליפת לעב ,דסחהו תמאה שיא ; המכח
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 לש םיסוניכה לכב םירבדמה ישארמ היהו עיפשמ רותב ןיטינומ ול ואצי תובישיב

 רסמתה .לודג םשור השע עיפוהש םוקמ לכבו קדורהובונ לש הדוסימ "ףסוי תיב, תובישי

 "רסומ, דיגהל וחוכב היהו םתובא לא םינב בל בישהלו םיקוחר ברקל וצרמו וטהל לכב

 תא קתיר שא-תובהל םיבצוח םירבדב ,ויתפש םסקב .תואיל אלל תופוצר תועש שולש

 .ודי לע בטומל ורזח םיברו ,יכבב וחפיתנ ףא םימעפ ,ויעמוש

 (שודקה) ןמרסו ןנחלא יבר ןואגהש ,וואלסיצמא תבישיב חיגשמ היה וירוענ תונשב

 "םייח ץפחה, ,וירואמו רודה ירומ לש םתרזעבו םתארוה י"פע .אתביתמ שיר הב שמיש

 ןמזו אנדורגב םידמלמ לש רנימס דסי ,(הכרבל םיקידצ רכז) יקסנזדורג רזוע-םייח יברו

 לזיי-ףסוי יבר לודגה ובר לש ותארוה יפל .קצלק תבישי לש ינחור להנמ שמיש כ"חא המ

 "ץרא ךרדו הרות, היסנמיגה תא "לארשי-תדוגא-יריעצ, ינקסע םע דחי דסי .ץיוורוה

 לידגי, הנפלוא-תיבב םירועיש דיגה .םש "לארשי-תדוגא-יריעצ, לש םבר שמישו הגירב

 ,םיארונה םימיבו םיבוט םימיב ,ותבשב תבש ידמו "ץרא ךרדו הרות, היסנמיגבו *הרות

 .םימש תארילו הרותל םתוא ררועל "לארשי-תדוגא-יריעצ, ינפל שרוד היה

 והוצירעהו והובביח וחקל יעמוש וידימלת לכו .םימלשו םיארי לש רוד םיקה

 המייקתנש ,קדורהובונ תבישי תפיסאב םיפתתשמה ישארמ היה .םבר תא םידיסחכ

 ץבוקב םסרפתה םיבושחה וירמאממ דחא .ץירזמ תבישיב ץ"רת ולסכ א"י--'ו םימיב

 ."רסומה רוא,

 -ישארמ ,קירמס בד 'רב לאלצב 'ר ברה היה קי'צנאראב לאוי 'ר ברה לש ונתוח

 .ןורבח תבישי ישודקמו הגירב *ןקותמה-רדח,ב םירומה ינושאר

 .(ג"ישת ,ביבא-לת ,לארשיב הינוטסאו היבטל דוגא י"ע אצוה ,ןורכז רפס ,"היבטל תודהי,, ךותמ)



 יקצנמק יליר

 אבא לע

 (ותריטפל םישולשב)

 יקצנמק רכששי

 האלה וכרד רבועו רדוח ,ךלש ךיניעל קר וליאכ דמצומה טבמב טיבמו בשוי התא

 םתה בחרמ לא -- ישחומ יתלבה לש ,שפתנ יתלבה לש לפרועמה בחרמה לא קחרה

 .דוע ןיאה לש

 םילשהל רשפא יא ןידע .באכה תועמשמ לדוג תא סופתל ידכמ ידמ ירט ןידע עצפה

 ךישמהלו םילשהל ,לגתסהל ,לגרתהל שיו םוי םישולש ינפל העבקנ הדבוע ןכאש ןיבהלו

 םינותנ ךלוכ ךלוכו םישוחה ,תושגרה -- תולגתסההו הנבהה חכ לעמ םה םירבדה .האלה

 יככות לא ותוא טלוק ךניאש לודגה םלענה רחא ,הגשהל ןתינ יתלבה רחא שופיחה ךותב
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 ריק לכמ תקעוז תומתיה ,תמליא תונקתשו םינוא רסוחב אלמתמ רסחה ללחח .ךתעדות

 שח התא הנורסח תא רשא הרקיה תושיהמ דרפנ יתלב קלח הוויהו שמיש רשא ,ץפחו

 .ךירבא ח"מר לכב םשונו

 בחרתמו בלה ץווכתמ -- רבע יבתכמב יאשחב לועלע םע השגר תותעב ,םיתעל

 לא םיקחרממ תוחלשנה ,תומתו תודדוב םילמ רפסממ תעבונה שגרה תעפש לא הבהאב

 התא רהרהמ ,הירכנ ץרא לש תולגתסהה ירשקב תטבלתמו תעגעגתמה ,םאה ,היערה

 הזחה ךותב אבחנה לודג בל ותוא לש וימעפמ עומשל תייה לגוסמ וליאכ ךמצעל בשוחו

 ,טומי-לב םיזרא עזג ,םירידא עזגמ תויהל אוה בייח ,םיליגרה ןמ אוה ןיא ,רמאתו .םחה

 ,הרזעב ולצ עיפשמ .וב הנומאהו םדאה תבהאמ ויתוקנויב קנוי רשא ,ושאר ףוכי לב

 החדנ -- ישיא ישוק ,תמייק הניא תישיא הקוצמ .תלוזה תרזעל םכש תייטהו דודיע

 ,םש-יא םינבה בטימ תליפנ ,ץראב יטילופה בצמה -- ךורע ןיאל תובושח תויעב ינפב

 לש ומוקמ ןכיה .תולובכ וידיו דגנמ דומעל רזגנ אוהשכ ,הזוע אולמב תואמצעה תמחלמ

 םתוא -- !הגלבהה תקעומ איה ןכיה ?תישיאה הקוצמה תקעז ןכיה !ץרפתהל באכה

 ,הארוהבו ךוניחב אצמת םתוא ,דודיעבו הישותב אצמת םתוא ,השעמה תפורתב אצמת

 .תימואלה הוואגבו שארה תופיקזב אצמת םוא

 .הנאצמת אל ךא ,הילאמ תשקבתמה םירחאב יפודה תלטה תא שפחמ התא םיתעל

 ,ךישעמל יארחאה ,דבלב ךמצע תא התא אצומ .ונאצמת אל ךא םשאה תקירז תא שפחת

 ,בוטה יוצימכ טעומב תוקפתסהה תא התא אצומ .וטועימב ערכ ,וטושפכ ןידה תא לבקמו

 .תונש ךרואל הוולמה יפוא תנוכת ,דוסי תנוכת יהוז ןכא .יבויחה יוצימ

 לע ורבכוה םיחוכיו המכו םילימ המכ אלה -- ךשפנב הגוה התא ,רפסה שיא

 .אורקל ימ תאו המ אשונה

 םע ,ופגב םירפסה רפס לע ןוכר אוהשכ והאורו תידוסיה תועקשהה תא התא אצומ

 -- הרות לש הרואב ףפותסהל םיאבה רפס יריקומ ,םידידיו םינכש תרובחב וא ותיער

 .ך"נתל גוחה

 ,ולש ומיב לבוט ,ומצע תא אוה אצומ ןאכ ,ומלוע בטימ ןאכש שחו התא האור

 הרקמה ירפ רבדה ןיאו .םימב גדכ וב ותיחש רשא ,וילע ותטילש רשא המכח םגאב

 לאו תיצמתה לא ,רקיעה לא ,דסמה לא תרתוח דוסי תנוכתכ דוסי תנוכת יארקאבש

 הלוד ,תורוקמה רוקמב רקעה לש ויוצימ לא רוח אוהש רמאל לכונ ןכ לע ,תיתשתה

 ותקיזו ומצע תא אצומ אוה וב ,ותנומא וילע סיסבהו רקיעה ,ונואמצ הוורמ וניאו הלודו

 .םירפסה רפס -- ומלוע אוה הנוב וילע ,תשרומהו םעה לא

 ,ועמשמכ וטושפ םא יכ ,אבא-תיב תרוסמו רבע תושגר אל םגו ,תדה לא הקיזה אל

 -- הרישה -- הפשה ,ןומדקהו ידוסיה לא ,שטולמ יתלבה לא ,רוהטה לא ,רוקמה לא הקיז

 דמוע יכ דע ושפנ תא םיטיהלמ הלא לכ ,לאידיאו -- הנומאה -- רסומה -- הזורפה

 .ונממ דרפנ-יתלבה דחאה רבדב ותאנק ,ותוזע לע ,ותנומא תרמוח לע םהדנ התא



 277 ל"ז יקצנמק רכששי

 (1964 לירפא) ''עבמ,, תידוהיה תונכוסה ידבוע ןואטבב ומסרופש הכרעה-ירבד

 ןוסקזיא לאלצב

 הבהאהו תוריסמה למפ

 הרייעל עיגה ,ךרעל ,הנש 40-כ ינפל .הנליו תוביבסב הצילב הרייעהמ ואצומ

 ףסוותנ ואוב םע ."תוברת, ירבעה רפסה:תיבב הרומכ ,הביבס התואב איה ףא ,ץיבוקשודר

 תיתוברתהו תיכוניחה הלועפה לוהינל ילאוטקלטניא חוכ ,הלוכ הרייעל ןכו ,רפסה-תיבל

 לש םיבורמה םיניינעה לכב םוקמה-יריחב םע הלועפ ףותישל ןכו ,רפסה-תיב ילתכ ןיב

 התוברתו תירבעה הפשה תשרשהלו ,תיצולחהו תינויצה העונתל עגונה לכב ,רוביצה

 .רעונה ינב ןיב

 םישעמבו הרותב ךרובמ הלועפ-הדש וירוחאמשכ ,הצרא הלע תוטעמ םינש רובעכ

 וידעצ וילע ורפש אל .םעב בוטו רוחב לכל המסקש ,הדועיה ץראה -- וינפלו ,םיבוט

 ושמשב ,הארוהה ,וילע ביבחה עוצקמב טלקנש דע רפסימ םינש ורבע ,ץראב םינושארה

 הארוהב ולשמ םידומיל-תטיש חתיפ ףא .םילשוריב םירגובמל ברע-ירועישב ןנוחמ הרומ

 ויתונוכת .םיבורמה וידימלת ןיב ץופנש ,"חתפ, םשב דומל רפס איצוהו םירגובמל

 -- ויכרד .ןמזה תצורמב ול שכרש ,םידידיה םירכמה לע והובביח תוישיאה ויתולוגסו

 ,םיימואלהו םייתוברתה וניתורוקמ תעידי ותלכשה ,תולענה ויתודימ ,םעונו רשוי יכרד

 הדמעל ףוסבל והואיבה -- ,ונלש תוימואלהו תוירוביצה תולועפב ותואצמתהו ותנבה

 .םילשוריב תידוהיה תונכוסה לש תונותעה-תכשל להנמ לש תדבוכמה

 ולא -- ;הבהאו תוריסמ ,הדמתהב השע ,שממ ןורחאה ומוי דע ,הנש הרשע-שמח

 הבוט וחורשכ ; תונותעה תכשל להנמ לש יארחאה דיקפתב -- ,ול תודחוימה תולוגסה

 בחרה רוביצה ןיב רשקמכ ,ול םיאתהלו ומצעל םאתש דיקפתב וקופיס לע אבש ימכו וילע

 םיאבה לכ לש םתרקוהו םנוצר תעיבשל ,העידיבו םעטב ,ןחב -- ,תידוהיה תונכוסהו

 .עגמב ותא

 ולשמ תוירוקמ תועד לעב ,תוירבה לע ביבחו בוהא שיאכ ןייטצה םיישיאה וייחב

 הל ,הדובעה תעונת שיאכ ,ולשמ ןמאנהו יבקעה ,רשיה וקב ךלוהו ,ביבסמ השענה לכמ
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 היה לודגו ,וז חורב ותיב-ינב תא ךניח ,ץראב וייח ךרד לכב השע הבו וירוענב ףיטה

 ,םימישגמה ןיב תויהל ץוביקל ונב תכלב וקופיס

 ,ויניעמ ףקשנ דוע בבלמה וכויחשכ ,בוטה דידיהו רבחה ונתיאמ ךלה תע אלל

 .חצנל םואתפ ומצענש

 רוצ בקעל

 (ותריטפל םישולש תואלמב הרכזא-תפיסאל בתכמ ךותמ)

 תונמאנ ,הרהטו רשוי לש ןורכז יבלב ראשנ ,ל"ז יקצנמק .י םע יתדובע ימימ

 םלועמ .העונת לש התרשמכ וימי לכ ומצע הארש ,םדא לש לובג-אלל תוריסמו גייס-אלל

 תרגסמב העונצ הארתש לככ -- אלממ אוהש המישמה לש השודקה תרכה ותוא הבזע אל

 .תיללכה

 .ומע םידבועה לכו וידידי והוריקוה ךכיפלו ,ונימיב תורידנ תונוכת ולא

 לטנזור בקעי סמי'ג

 "ץראה, ןותע לש ירטנמלרפה רפוסה לש בתכמ ךותמ)

 (י"הכוסה לש הרבפהה תקלחמ לא

 אלו ,עדונ אל םיברב .ל"ז יקצנמק .י םדאב רקיה ונעדוימו ונתימע לע ינא לבאתמ

 גייס הל ויה אלש ,תונמאנב ותוחילש תיישעב ול היה יד אלא ,וקופיס שקיב ריע-תוצוחב

 ןמיסש ותלועפ ידכ ךות ומע עגמב ואבש הלא לש םתדהא תשיכר היה וגשיה .רועישו

 .םיכרע ןוזיאו ,ישפנו יתוהמ ,לקשמ יוויש ,הוולש ידכ ךות תוריסמ היה הלש רכיהה

 תעדותו תיתיב השוחת ןיעמ ינתזחא םעפ ידמ -- םיימואלה תודסומה ןיינבל יסנכיהב

 ומילשהב וא םירבד וניכהב ,יקצנמק .י ינפ יתיאר רשאכ ,תיניינעו תירסומ ,תופיצר

 ! ותוריש ביטמ הנהנ אל ימ .םיאנותעה תוברל ,תלוזה תורישל לכהו -- םיינכט םירדס

 יאליע ןבומב -- ,התוא םיריכזמ ןיאש העודי-יתלבה הניה םישנב הבוטה ,םגתיפ יפל

 ,היה *ינרדומדיתלב, דאמ .דוע ונניאש ונדידי יבגל רבדה הפי ,הדובעו םייח רסומ לש

 -- לעפ וכותבש ןונגנמל אל ףאו ,ומצעל תמוסריפ וא םוסריפ שקיב אל ,חפנתה אל יכ
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 ,ךכו ,שמיש םתוא רשא םיכרעה לולכמל תושפנ תושעל שקיב ותדובע תמר י"ע אלא

 תואיכ ,הדהאבו העניצבו .יניע דגנל דמוע ראשיי ,ויתורישלו םיירוביצ םיתורישל תפומכ

 .ורכז תא דבכא ,וייפא יפל ול

 ציבלסוי השמ

 יקצנמק רכששי דידיהו בורקה

 אל םלועמ יכ ,המדנ .שעמ-תופיאשו תוינכת אלמ ןיידע אוהו ונתאמ חקלנ עתפל

 תונמאנב השע התוא ,ותדובע ול התכיח דימת יכ ,ומצע לע ותעד תתל ןמז ול היה

 .וצרמ לכ תא הב עיקשהו

 ךות .יארחא דיקפת הב אלימו תידוהיה תונכוסה לש הרבסהה-תקלחמב דבע

 .תוצופתבו ץראב תינויצו תימואל תוחילש-ילעב םישנא םע עגמב תופוכת אב היה ותדובע

 רבד תא איבמ היה םהינפל ,תונותעה יגיצנ ןיבל תידוהיה תונכוסה ןיב רשקמ שמיש ןכ

 ימיב דועש רכששי לש ויפוא תא הז דיקפת םלה ,ןכאו .תינויצה הלהנההו תונכוסה

 ,תימואלה היחתהו תינויצה העונתה תונויער תא ,הצילבב ,וירוה תיבב וכותל גפס וירוענ

 .תירבעה ןושללו לארשי-ץראל הבהאה תא

 דומיל -- תירבעה הפשה תא דמל ,הצילבב הרומ היהש ,ל"ז חנ-םייח 'ר ,ויבאמ

 -ידליל הרומ אוה ףא היה ומצע תושרל אצי רשאכו .ארמגו הנשמ -- םהה םימיב רידנ

 .היסורוליב תורייעב לארשי

 .הרדחב םינש רפסמ יחו תיצולחה הילעה םע לארשיל הלע םירשעה תונש תישארב

 תירבעה ןושלה תא םילועה תא דמלמ היה ברעה תועשב .םילשוריל רבע ןכמ רחאל

 .וטע-ירפמ דומיל רפס איצוה ףא ךכ םשלו

 לשו תוערפ לש ,רוסחמ לש םינש הלא ויה .תושק ויה ץראב ולש תונושארה םינשה

 היה ןהבש לארשי-םע-תלואגב הנומאהו לארשי-ץראל הבהאה ,םלוא ,םויקל קבאמ

 ,יפוא-ישלחו הנומא-ילד ,םיבר דועבו .תואלתה לע רבגתהל חכ ול ונתנ ,ולוכ רודח

 .לארשי-תמוקתל הוקת םירחא תובבלב חיפמו הב שרתשמ אוה היה ,ץראה תא םיבזוע

 א

 םיאצילב לש רכינ רפסמ .הצילב ידוהי ידירש ץראב ץבקתהל ולחה האושה רחאל

 אפיא ויה ונבורל .םיצולחכ ולע םה -- היינשה םלועה-תמחלמ ינפלמ דוע ןאכ ויח
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 החפשמה-ידירש תא חראל יעבט ךא הז היה ותחפשמו רכששי לש ודצמ .ןאכ םיבורק

 .ונמצעל הריד לבקל ונחלצהש דע ונתוא לכלכלו ותיבב ונלש

 רפסמ תמזויבו הצילב יאצוי תשגפה לע בושחל ונלחתה םינושארה תועובשב רבכ

 לודגה זוכירה היה םש ,הרדחב הנושארה השיגפה הנגרוא ,םשארב רכששיו ,םירבח

 תאלעהל תושדקומה תורחאה תויתנשה תושיגפבו ,וז השיגפב .םיאצילבה לש רתויב

 .םרכז תחצנהל רפסה תאצוה לש ןויערה שבוג ,ונתרייע ישודק לש םרכז

 ,רמוחה ףוסיא לש דיקפתה תא ומצע לע רכששי לביק ,םיברה ויקוסיע ףא לע

 דוביעל ונמזמ הברה שידקהו הבשחמ הברה רכששי עיקשה ןכאו .רפסה תכירעו ודוביע

 .הז רפסל םיקרפה ישאר תא עובקל רבכ קיפסה ףאו ונירבח ידי לע בתכנש רמוחה

 לש ותיבל בורק ,םילשוריב ,לבויה-תירק תנוכשב יתיב אצמנ 1954 תנש זאמ

 ותצעב יתעייתסה תחא אלו םיבוט םידידי ונייה ,החפשמ-יבורק ונתויה דבלמו .רכששי

 .הנובנה ותכרדהבו הבוטה

 ודוביע ,רמוח ףוסיאב תומדקתהה ,הזה רפסה ןינע תא םג ונילעה תונוש תויונמדזהב

 חקלנ ,ןייעל התארנ טעמכ רפסה תאצוהו םשגתהל ליחתה רבדהשכ ,הנהו .ותכירעו

 ,וייחב ודועב הזה רפסה תא תוארל הכז אלו ונכותמ רכששי עתפל

 .ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

הוהההההווההתעוקמההומהההההההההוהההההאוהההתהמהההההההההההמו
 ה ה ההחחואהההוהואההההוהטההומוההההההההההההטההטההההההה

 ל'ז יקסלעסַאנסַאוק ךווב

 -רַאפ ךיז ;רענעדײשַאב ַא ןוא רעליטש ַא ןעוועג

 -ַאפ עטלצרַאוועגנייא יד ןופ ; רחממ-האובת טימ ןעמונ

 ןתעב לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ ןכָאנ .עצילעב ןיא סעילימ

 טרָאד ,לטעשז ןייק עילימַאפ טימ קעװַא -- שוריג

 ןרָאלרַאפ ,תוטיחש עטייווצ ןוא עטשרע יד טכַאמעגטימ

 ןפָאלטנַא זיא רע .החפשמ עצנַאג יד ןוא לרעּפ יורפ ןייז

 -רַאּפ ןשיווצ טרָאד ןוא עצילעב םורַא רעדלעוו יד ןיא

 .רַאמשָאק-המחלמ םעד טבעלעגרעביא רענַאזיט

 הנותח טרָאד ,ןליופ ןייק קעװַא המחלמ רעד ךָאנ

 רעטעּפש ,החּפשמ א ןעיוב ןעמונעג יינספיוא ןוא טַאהעג

 ןוא אבס-רפכ ןיא טצעזַאב ךיז ,לארשי ןייק ןעוועג הלוע

 טױט רעד .ןעלצרַאוונייא יינספיוא ָאד ןעמונעג ךיז

 .ה .ב .צ .נ .ת .ןסירעגקעװַא םעצולפ רעבָא םיא טָאה יקסלעסָאנסַארק .ב

 .ק 1



 יקציווס .מ .א

 ל"ז יקסבוצולז לארשי ונריקי

 יקסבוצולז לארשי

 תחצנהל הרוסמה ותדובע עצמאב ,םואתפ ונתאמ חקלנ יקסבוצולז לארשי ונריקי

 לארשיב ונתרייע"ינב ינוגרא י"ע רואל אצומה "הצילב סקנפ,ב הישודקו ונתרייע

 .ליעפו רוסמ ןקסעו ןמאנ דידי ונל דבא ,ותומב ונמתיתנ -- ונתרייע ידירש ץמוק .הקירמאבו

 וחכ תא עיקשה אוה .הנומאב תירוביצ הדובעל ונתרייעב רסמתה ותוריעצב דוע

 רמש ךכ -- שאה-יבכמ שארכ רקיעב ליעפ היהו הרייעה לש רוביצה תודסומ לכב וצרמו

 .הרייעה ינב לש לדה שוכרה לַע הבר תוריסמב
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 אוה היה םהה םילפאה םימיב וליפא .האושה ימיב השודקה ותדובעב ןייטצה ןכ

 -- שונא-רוצי לכל הברה ותבהאבו םחה ובלב .םינועמה ויחא לכלו וידידילו וירכמל גאוד

 ,םתוסכלו םשיבלהל -- תוסכ ירסחל ,השק הדובע י"ע םהל הנועי אלש םישלחל גאד אוה

 ,םירחאל רוזעל ידכ הנכסב ושפנ תא דימעה םעפ אל .םחל םליכאהל -- בער יזמל

 .םיגוסה לכמ ונמע יחצור לש תואמטה םהידימ םליצהל

 תא ותחפשמו אוה ובזע אל ,הבוועל םיחרכומש .,הרייעה ידוהי לע הריזגה העיגהשכ

 ילב םיתבה תפירש ירחא וראשנש תוחפשמה תא ןהב ריבעהל תולגע רדיסש דע םוקמה

 וטיגל ותחפשמ םע רבעו הרייעה תא ןורחאה בזע אוה .ןמויקל םיעצמאו ןשארל גג

 לש םתקוצמ לע לקהל םיכרד אצמו שפיח ,תירוביצ הדובעל רסמתה םש םג .ןי'צו'צש

 ךכל גאדו לכ-רסוחב וראשנש הלא ליבשב "ירוביצ חבטמ, ידסיממ היה אוה .ויחא

 .בער היהי אל וטיגב םדא םושש

 םע קמחתה ,תואטיגב םייחב ראשהל הווקת לש קיז םוש רתוי ןיאש ,תעדל חכונשכ

 הלא תורעיב םג .ןמיינה תודג לעש תורעיב םינזיטרפה לא חרבו םיצאנה ידימ ותחפשמ

 היהיש תורעיב םידירשה לע ןגהל דציכ םיכרדו תוצע שפיחו רוביצ יניינעב ליעפ היה

 רורחישה ירחא ,ןכא .םיצאנה לועמ רורחישה אוביש דע תואלתב דומעל חוכה םהל

 ידירש ברקב שדחמ םקרתהל וליחתהש םייחה ימוחתב ליעפמו ליעפ ותוא וניאר בוש

 םהיתויווג לארשי-רבקל ואבוה אלש דע טקש אלו חנ אל אוה .הביבסבו ונתרייעב האושה

 בוזעל האושה ידירש וליחתה רשאכו .םיכרדבו תודשב ,תורעיב וחצרנש םידוהי לש

 .הינלופל ותחפשמ םע ךלהו ודיב םידודנה-לקמ תא אוה םג חקל ,םהירוגמ-תומוקמ תא

 לכימרדניב םירוקעה הנחמל דע עיגהו הירטסואל הלפעהה יכרדב דודנל ךישמה םשמ

 ייח ןוגראל וצרמ לכ תא עיקשהו תירוביצ הלועפל םינושארה םע היה בושו .ץניל י"ע

 הירטסואב הטילפה-תיראש לש הפיסאב ל"קק םעטמ םאונ יקסבוצולז לארשי
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 רבוע לכל תבותכ בוש ךפה אוה ןאכ .תירוטסיהה םתדלומ לא ךרדב הטילפה-תיראש

 .דחאכ קוחרלו בורקל ,דעסו הרזע שרוד לכלו

 חורהו (םיצולח -- םילייח -- םינזיטרפ) ח"חפה ןוגריא ידסיממ הירטסואב היה אוה

 לכבו ל"קקה תלהנהב ,תינויצה היצרדפב םש ליעפ היה ןכ .ןוגריאה זכרמב היחה

 .הטילפה-תיראש ברקב ולעפש םיירוביצהו םיינויצה תודסומה

 ןושארו שאר היה ןכו ,הינתנ וירוגמ םוקמב תירוביצה ותלועפב טלב לארשיב םג

 ובל ,וצרמו ונמז תא םרת אוה .לארשיב הצילב יאצוי ןוגרא לש תירוביצ הלועפ לכל

 ורכזו ומש .רואל ותעפוהב תוארל הכז אל ךא ,הצילב סקנפ תאצוה ןעמל ודואמ לכו ושפנו

 תורוהטהו תושודקה תומשנה לכ לש םרכזו םהיתומש םע דחי הכרבל ונכותב םירומש ויהי

 .הז ןורכז-רפס שדקומ ןהלש

 יקסווַאצַאלז (לווייפ) אגרש

 עטַאט ןיימ

 ןייז .שטנעמ-טעברַא סלַא ןוקית ןתמא ןייז ןענופעג לארשי ןיא טָאה עטַאט ןיימ

 -קַארַאכ ןייז טימ דימת ןוא ,העש 12--10 ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט-סטעברַא רעלַאמרָאנ

 חוכ רעד טגיל ,רעדיינש םייב :ןגָאז טגעלפ רע .םינפ ןפיוא לכיימש ןביל ןשיטסירעט

 רעמַאה'ס ןמז לכ .רעמַאה םעניא -- רעסָאלש םייב -- רימ ייב ןוא ,לדָאנ רעד ןיא

 ןיא רעמַאה םעד ןטלַאהעג עקַאט טָאה רע .בעל ךיא זַא ךיא סייוו ,טנַאה ןיימ ןיא טּפַאלק

 .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טנַאה ןייז

 רעטרעדנוה רַאפ עטַאט א ןעוועג זיא רע -- עטַאט ןיימ רָאנזטינ ןעוועג זיא רע

 ןישטושטש ןופ סָאטעג יד ןיא ךָאנרעד ,עצילעב לטעטשמייה ןייז ןיא :ןדיי רעטנזיוט ןוא

 -םיטילפ יד ןיא רעטעפש ךָאנ ,רענַאזיטרַאּפ טימ רעדלעוו יד ןיא רעטעפש ,עדיל ןוא

 רעטרעדנוה .הינתנ עיצַאטס-ןבעל רעטצעל ןייז ןיא -- ףוס םוצ ןוא ,ךיירטסע ןופ ןרעגַאל

 ןבָאה -- דנַאל ןצנַאג םענופ עטנַאקַאב ןוא דניירפ רעקילדנעצ ןוא רעניוווייא עקיטרָא

 וצ ןוא רבק ןשירפ ןייז ףיוא םישולש וצ ןעמוקעג .געוו ןטצעל ןייז ףיוא טיילגַאב םיא

 טָאה רע סָאװ ,םינזיטרפה ימחולו תואטיגה ידרומ ש"ע תסנכה-תיב ןיא הרכזא רעד

 ענייז ןיא ץלָאטש עטסערג יד סלַא טכַארטַאב ןוא עיגרענע ןוא ימ ליפ טימ טיובעג

 .ןרָאי-ןבעל עטצעל

 ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ךיא ןיב ,דניק סלַא ןייג ןביוהעגנָא בָאה'כ סָאוו טנעמַאמ םענופ



 (לווייפ) אגרש םנבו היח םתב ,עבייט ותשא ,יקסבוצולז לארשי
 עזנעבע זוכירה-הנחמב םידוחיה תונברקל ןורכזה-תבצמ דיל

 .(הירטסוא)

 ןוז ןוא היח רעטכָאט ,עבייט יורפ ןייז ,יקסווָאצֶאלז לארשי

 תונברק עשידיי יד קנעדנָא םוצ הבצמ רעד ייב (לווייפ) אגארש

 .(ךיירטסע) עזנעבע רעגַאל-עיצארטנעצנַאק םעניא

24 
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 בָאה לארשי ןיא ָאד זיולב רעבָא .ןבעל ןייז ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ןטַאט ןיימ ןפָאלעגכָאנ

 ,עטַאט סלַא המשנ ןייז ןופ טייקסיורג יד ןייטשרַאפ ןוא ןעגנירדוצניירַא ןענַאטשרַאפ ךיא

 יד ןוא רעטלע םעד טכיירגרעד ךיא בָאה לארשי ןיא ָאד זיולב לייוו .שטנעמ ןוא דיי

 ןיימ טָאה םורַא ױזַא ןוא ,ןעגנוקעלּפטנַא ענייז ןיא ןשטנעמ ַא ןצַאשּפָא ןענעק ןופ הגרדמ

 ןוא טכַארּפ רעלופ ריא ןיא יינספיוא רימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז געוו-סנבעל עצנַאג סנטַאט

 עכעלשטנעמ ןוא טייקשירעפפעש עשידיי רָאנ-טינ םיא ןיא טקעלּפטנַא בָאה ךיא .טירַאלַאק

 ,רעיצרעד ןוא רערעל ַא -- טנַאילירב ַא ןטַאט ַא ךיז רַאפ ןעזרעד בָאה ךיא רָאנ ,הרובג

 -- תוטשפ עקיצרַאה -- רעטקַארַאכ ןייז ןופ ךירטש רעקידרקיע רעד .דניירפ ןוא רבח א

 ךיוא טרעביוצַאב טָאה -- ןשטנעמ עלַא טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןיא וויטָאמ-טייל סָאד

 .םענייז ןוז ןטסגניי םעד ,רימ

 .עטַאט ןיימ -- המשנ ןוא ץרַאה ןיימ ןיא ןגָארט דימת ריד ךיא לעוו ןכלעזַא סלַא

 ,יורפ ןוא יקסווֶאצֶאלז לארשי : סקניל ןופ

 ייוצ -- יורפ ןוא שטיװָאנַאמיש לאומש

 -- ,תוחפשמ רעצילעב עטעוועטַארעגפַא

 .(1948) ךיירטסע ןיא שינעגעגַאב ַא תעב



 ציבלסוי השמ

 לז ציבלסוי ןמלז 'ר ירומ-יבא

 ץיבלסוי ןמלז

 .אבר המש שדקתיו לדגתי

 העיבמהו 'ה םש תא תשדקמה הליפת ,רטפנה ירחא שידק תליפת הליחתמ ולא םילמב

 הבישב ומלועל ךלהש םדא לש ורכזל ןה תרמאנ וז הליפתו .וישעמ לכל חבשו קודיצ

 .וימי ימדב ףטקנש הז לש ורכזל ןהו הבוט

 .תורובגל עיגהשמ טעמכ ,הבוט הבישב ומלועל קלתסנו ירומ-יבא הכז

 האושה ילותפנב הרזתשנו תומוא ייחב תוכופהת תבר הפוקתב הצבתשה וייח תכסמ

 לארשי-ץראב תשדוחמה ותנידמב םעה תייחתל םג אוה הכז םלוא .לארשי םע לש הלודגה

486 
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 החפשמ ידירש וינב ינשו אוה -- האושה ילוצנ תיילע לש םינושארה םילגב בלתשהו

 .האושב הדמשוהש הפינע

 םחל תייפאמ וסנרפתהש ,הדלזו םהרבא וירוהל ,1889 תנשב ,הצילבב דלונ אוה
 ותושרתשה ךילהת לחה ותודלימ .(קושה בוחר זכרמב היה וירוה תיב) תואובתב רחסמו
 ףפוח וייח רואית לכ .הנממ דרפנ-יתלב קלח היה וליאכ וייח לכ ךשמבו הרייעה ייחב
 .הנורחאה וז האמב םהיתורוקו הישנא לע המצע הרייעה לש הייח רואית תא

 םזילאיצוסה תורות ירחא ךלה רשא רעונה לא רבחתה כ"חאו *רדח,ב דמל וירוענב
 חנ-םייח 'ר ירחא אבא ךלה ,תינויצה העונתה תרושב העיגה הצילבל םג רשאכ .זאד
 ומחלש םיטסילאיצוסה תא ותדהאב םג ךישמה אבא םלוא ,םינויצל שאר היהש ,יקצנמק
 .יאלוקינ ראצה לש יוכידה רטשמ דגנ

 תואלת לכ ירחא התיבה רזחו ראצה אבצל סייוג הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל הנשכ
 הילע ורבעש תורומתה ירחא לילכ תלדלודמו תששורמ הרייעה תא אצמ אוה .המחלמה
 לכש ,"םינושאר,ה םינלופהו םיקיבשלובה ,םינמרגה ,םיסורה לש ,םישבוכה-ןוטלש תחת
 הרסח וזשכ ,הרייעל םינלופה לש םתסינכ םע .םיידוהיה םיבשותה תא קשע םהמ דחא
 וסנכנ םה .םישנא העברא וחצרו הרייעב םידוהי לע םידדוש ולפנתה ,ביצי ןוטלש ןיידע
 ואיצוה ,יוצמ היה אל הזכ םוכסו רחאמ .שפנ-רפוכ ,לבור 10,000 ושרדו יבא-יבא תיבל
 ,ויבא ןעמל ושפנ תא ףרח ,ןמלז ,יבא םלוא .שפנ וחצרל ודמעו םהרבא 'ר יבס תא הצוחה
 הטורח הראשנ וז היווח .ותוא עיתרה ךכו םידדושה דחא ידיבש הבורה הצקב ספת אוה
 וירכמלו וידליל הזה הרקמה לע רפיסו רזח אוהו וייח-תונש לכ יבא לש ושפנב קומע
 .םימעפ הברה

 -תיב תקזחהב התיה ותסנרפ .החפשמ ייה תמקהל ולוכ רסמתהו ןתחתה 1922 תנשב
 אבאו ונתחפשמב ויה תבו םינב השולש .לזרב ירמוחל תונח םג ןכמ-רחאלו ןטק תחקרמ
 ,ונמזמו וצרממ םרת וללכב ךוניחה חטשל .הלועמה ךוניחהמ םהל תתל ץמאמ לכ השע
 םולשתל ושרדנש םיפסכה תחטבהב ןכמ-רחאלו ירבעה רפסה-תיב תמקהב ליעפ ותויהב

 .רפסה-תיב תקזחהלו םירומה רכש

 (הנימג) תימוקמה הצעומב גיצנו ידוהיה קנבה תצעומב ליעפ רבח היה םג אוה
 ,תלוזל רוזעל ותונוכנו ורשוי לשב .תידוהיה היסולכואה ברקב דעס-ירקמב לופיטל רסמתהו

 ,הביבסה לכב םיירצונה לש םהיניעב ןהו הרייעה ידוהי יניעב ןה דבוכמו לבוקמ היה

 .הלחמ לש םירקמב רקיעב ותרזעדותצעב שורדל םיאב ויהש

 שפחל ךרוצ היהו (1939 רבמטפס) יטייבוסה ןוטלשה םוחתב הללכנ הצילב רשאכ

 לכו םאלוה ולש תחקרמה-תיב .שדחה רטשמב ומוקמ תא אבא אצמ אל ,תושדח תוסנרפ

 -- לזרב-ירמוחל תונחה ןמ הרוחסה תויראש םג ורכמנש רחאלו ,ונממ וחקלנ תופורתה

 .ןיטולחל ותסנרפ החפקתנ
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 ויתורוק .יבא תיב םג ףרשנו תצוה ,הצילבל ושלפ םיצאנה רשאכ ,1941 ינויב

 וטיגל שוריגה רחאל .הצילבמ תוחפשמה ראש לש הלאמ םינוש ויה אל האושה תפוקתב

 םיבר םילוגלג ירחאש ,וינב ינשו אבא םייחב וראשנ ,םש ויהש תוטיחשה יתשו לטיז

 .לארשי-תנידמ םוק רחאלש םינושארה הילעה-ילג לע ץראל ,רומאכ ,ועיגה םיפסונ

 הכז וימי ףוסב ,ןכא .תוחפשמ ומיקהו הדובעב ורדתסהש ,וינב םע אבא יח ןאכ

 שידקה ןאכ .האושה תפוקתב לבס רשא לע המ לומג -- וידכנ תשמחמו וינבמ תחנ תוורל

 ויה תמדוקה האמה ףוסמ היתורוקו הישנאש ,הצילב לע ויתונורכז תביתכל ונמזמ הברה

 .ונינפלש הצילב סקנפב ולוכ ללכנ הז רמוח םנמא .בטיה ול םירוכז

 רורחשבו ץראה ןינבב םחנהל תוכזה ול הדמע ןכאו וייח לכ היה תווצמ רמוש

 ללפתהל וחא יתעסנ ,ח"כשת הנשה-שאר ברע ,שונא הלוח ותויהב .המילשה םילשורי

 .הטיטרמו הקומע התיה םש ותושגרתהו ,יברעמה לתוכה לא

 .ארובל ותמשנ תא ריזחה ,ח"כשת ןוושח ח"כב

 -- הצילב יאצוי וידידיו וירכמ לכ ברקבו ויצלח יאצוי ךותב ורמשיי ורכזו ומש

 .םיקומע הביחבו רעצב

 יקציווַאס .מ .א

 שודק רעד רעדורב ןיימ

 -יוש זיא רעכלעוו ,ל"ז יקציווַאס עווייפ רעדורב ןיימ
 דלַאװו רעיטעלַאק ןיא ןרָאװעג טקינייפרַאפ ךעלרעד

 .1943 רָאי ןיא ,ןקַאילַאּפ עסייוו ךרוד

 ,לוק ןייד רעה'כ ,רעדורב רעקילייה

 ,לָאט ןופ ,גרַאב ןופ ,טינ סייוו'כ

 לארעביא ,םוטעמוא ָאכע םעד ליפ'כ

 .לַאּפ ןייז םענרַאפ'כ ,עפיט ,ןעלמיה ןופ

 העש רעטקירדעג ַא ןיא ,לָאמַאטימ ןוא

 ,רָאלק רעכיז םעטָא ןייד ריּפשרעד'כ

 "? ָאד טסיב רעדורב ןיימ; : טסגערפ

 ,רָאװ ןפיוא גנַאלק םענופ רעטיצ םעד ליפ'כ
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 : רעטייוו תוטשפ ליפ טימ טסדער ןוא

 ןלייט ךיז ,ןבעגרעביא ליוו'כ ,רעדורב ןיימ;

 רעטייש ןיימ בָאה'כ טיירגעג ןיילַא יוו

 .ןלייצ ןאטעג הסיסג ןיימ ןופ ןטונימ

 ;ןסָאש יירד טרעהרעד ןבָאה רימ ,טסקנעדעג

 ןזָאה יד יוו ןפָאלטנַא עלַא טייז ריא

 ןיילא רענייא ןיב ןבילבעג ךיא רָאנ

 .ןייטשרַאפ טינ טנייה זיב ךיא ןעק ? סָאװרַאפ

 ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ךיא ןיב רעכיז

 ןגעוו ףיוא ןפערט ענעגייא ,טניימעג

 רעטיישרַאפ ַא לכיימש ַא טָאה ךימ טנגעגַאב

 ...רעטייוו טָארט ןייק ,טקידנעעג ,ץלַא טריפשרעד

 ,ןאטעגסיוא עקרַאנירַאמ יד רימ ייז ןבָאה

 ,ןגױצעגּפָארַא קעסַאּפ ןופ טעלָאטסיּפ םעד

 ,ןסירעגּפָארַא סיפ יד ןופ לוויטש יד

 .ןגיוברַאפ ,טיירדרַאפ ןטניה ףיוא טנעה

 ,ןגָאלש ,ןקינייפ ןעמונעג שיחצור

 ,ןגָאז ,ןזייוו ייז לָאז'כ ,ןציז רעדירב וו

 ,ייז ןופ ןעוועג רעקרַאטש רעבָא ןיב ךיא

 .יירשעג ןשינָאלווייט רעייז ןופ טלכיימשעג

 ,ןכָאק טָאה ןעמונעג טולב שיטניה

 ,ןעניז ןופ טרירעג יוו ,דליוו שהיח

 ,ןעניר שיגנַאלש ןעמונעג ןפיל יד ןופ םיוש

 .ןכָארבעצ טָאה רעפרעק ןיימ רענעקעטש לגָאה ַא

 ,ןּפיל ןסיברַאפ ךעלקיטייוו בָאה'כ

 ,ליומ ןסָאלשרַאפ ,ןייצ טעמעשטשרַאפ

 ,ןעּפיש ןשיגנַאלש ןופ טלכיימשעג

 ,ליוק טָאפשעגסיוא ,ןקעטש טכַאלעגסיוא

 ןעמונרַאפ ,טליפרעד ךיא בָאה ןַאד

 ,םענעטָארטעצ לזערג ןופ רעטיצ

 ,לטיר ןקידנעיסָא-ברע ןופ לסיירט

 .לטעלב ןזָאל'רבק ןופ רעביפ
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 ,רעמייב עטרעקיוהעג ןופ גנומעשרַאפ

 ,ןעמַאטש ענעטינשעגּפָא ןופ ןייוועג

 ,סעילַאװכ עדנסיוטש ,ןלַאװק עדנזיורב ןופ ץפיז

 ,ןעמַאלּפ עקידססוג ,ןרעטש עקידנקנַאצ ןופ ץכערק

 ,דרע רעצרַאווש ,רעמוטש ןופ ןעפילכ

 ,ןעלמיה עקידנרערט ןופ הליפת עליטש

 ,ומ ,ומ ןטרעווילגרַאפ ,ןפמעט ןופ רעיורט

 .וק עטריפעג הטיחש ַא וצ ןופ

 ,טניוו ןופ ןעשטרוב רעד ןוא

 טגיוועג ךיז קידתומימת טָאה סָאװ

 ,טפייפעג ,טלקָאשעג ,ןזָאלבעג טָאה

 הבושת עטעיִאוועגסיוא ןייז ןגָארטעג

 .דניק עטנייוועצ סָאוורַאפ ַא ןָא יוו

 ? ןייטשרַאפ ,ןפיירגַאב ,ןסיוו טסליוו

 ! ןיילק וצ ,ןיילק וצ טסיב טסיזמוא

 ןלייצרעד ריד ךיא ליוו ,רעניימ רעדורב ,סָאד טָא
 .ןייטשרַאפ ,ןעמענרַאפ סע טסלָאז

 ןגיל קיאור ןבילבעג ןַאד ןיב ךיא ןוא

 .קעװַא טמעשרַאפ ןענייז ייז -- ? ייז

 ןגיז ןָאטעג ךיא בָאה ךָאד

 ...געוו ןקידנוחצנ רעייז ףיוא

 ,לַארעביא ,םוטעמוא רעטיצ ןייד ,רעדורב רעקילייה ,ָא

 .לַאפ ןייז םענרַאפ'כ ,עפיט ,ןעלמיה ןופ

 ו"שת הנשהישאר ברע



 לארשי תנידמב ורטפנש הצילב יאצוי

 (ת)רטפנה סש

 ףסויילאומש ברה שטיווָאקציא

 הירורב (קינדור) ינולא

 דוד קישטנַארַאב

 (ת מישר)

 םירוהה תומש

 ןמלז-חנו האל

 ףסוי 'ר ברה

 ףסויו לטיג

 ףסויו עגייפ הרש"היח (יקסווָאצָאלז) קישטנַארַאב

 המלש יקסנַאמסיװ

 לארשי יקסוװָאצַאלז |

 ןמלז שטיוועלעסָאי

 עצנירפש שטיווָארעזייל

 הנה (ןירעּפלַאה) ןיגייפ

 רכששי יקצענעמַאק |

 הנח ןאמפיוק

 הדוהי שטיוועלעשוק

 ךורב יקפלעסָאנסַארק

 בד-השמ ברה

 יבצ-שריהו לחר

 םהרבאו הדלז

 םייחו עמולב
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 לארשיב הצילב יאצוי ןוגריא לש םידעווה תולועפמ

 היסור לש הקמועל 1941 תנשב תיצאנה הינמרג יסגלק לש שוביכה עסמ םע

 םהיתוחפשמ-ינב ןיבל לארשי-ץראב הצילב יאצוי ןיב רשקה ירמגל קתינ ,תיטייבוסה

 לכב ץראב ונריע-ינבב הזחא םש םהיריקי לרוגל הלודגה הדרחה .םש שוביכה רוזיאב

 ןאכ ועדונ הצילב ןברוח לשו הללכב האושה לש הידממו היתואצות םלוא ,האושה תונש

 הליהקהו הצילב ינב לש םלרוג לע תונושאר תוכמסומ תועידי .המחלמה ףוס תארקל קר

 תילארשיצראה הדגירבה יבדנתממ היהש ,ץיבוקציא חרז י"ע הצרא ורבעוהו ופסאנ ,םש

 תוידוהיה תוליהקה ןמ םינושארה םידירשה תא הינמרגב שגפ אוה .הפוריאב המחלנש

 לע ןכו הצילב ידוהי תא ודקפש ןברוחהו דמשהה לע םיטרפ ועדונ םהמ ,ונתביבס לש

 .םינזיטרפה תודיחיל ופרטצהו תורעיב ורתתסהש ונריע ינבמ םידיחי לש םתלצה

 ,לארשי-ץראל עיגהל התיה םילוצינה םיאצילבה לש לודגה בורה ברקב זא המגמה

 לש םבצמש י"פעא .תוחפשמה יבורק ויה םש תירבה-תוצראל וינפ תא םש םטועימ קרו

 ועיגהש הלאל הנתינש הנושארה הרזעה התיה ,קוחד זא היה ץראב םיקיתווה ונריע-ינב

 לע ץראב עדונ ןמזה ותואב .רהמ טלקיהל בוט לכ ילוחיאבו םיחא-בל ברקמ -- הנה

 ןמלז דמע דחאה שארב) תירבה-תוצראב הצילב יאצוי לש הרזע-ידעו ינש לש םמויק

 תא זכרלו בוטה ןוצרהו םיצמאמה תא דחאל תנמ לע .(ןלפק הרש -- ינשה שארבו ןיבור

 ונריע ינבמ םישדחה םילועב לפטל התיה ותרטמש דחוימ הלועפ-דעו םקוה ,תולועפה

 הנה ריבעהל ולחהש ,ל"נה םיינקירמאה םידעווה םע הלועפ-ףותיש ךות הרזע םהל שיגהלו

 ,ןמפיוק בד ,ץיבוקציא ףסוי-לאומש 'ר :ויה הלועפה"דעו ירבח .םילועה ןעמל תיפסכ הרזע

 .ץיבוקציא חרזו יקסנידורג בד

 ורדתסה םהו םילוצינה ונריע-ינב לש בורה הצרא עיגה 1950--1948 םינשה ךשמב

 וררבתה ןמזה תצורמבש רחאלו ל"נה הרזעב ךרוצה גפשמ .םינוש םיפנעבו םיחטשב ןאכ

 ,לארשי רבקל וכז אלש הישודק תמישר הבכרוהו הצילב תליהק ןברוח לע םיטרפה לכ

 לש תובישיה תחאב ,ןכא .םרכז תחצנהל "רוכזי, רפס תאצוה רבדב הבשחמה התלעוה

 לארשיו יקצנימק רכששי םג ונמזוה הילא ,(1952 תנש חספה"גח ירחא) ל"נה הלועפה"דעו

 םויב ,ץראב הצילב יאצוי לש יצרא הרכזא-סוניכ הנש ידמ םייקל :טלחוה ,יקסבוצולז

 התואב טלחוה ןכ .הצילב ידוהי בור ופסנ םש ,לט'זב וטיגה לוסיח םוי אוה באב ג"כ
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 293 לארשיב הצילב יאצוי ןוגריא לש םידעווה תולועפמ

 תא ריינה לע תולעהל םירבחה תא דדועל ודיקפתמש "רפסה-דעו, תמקה לע הבישי

 .סופדה תארקל וניקתהלו וניימל כ"חא ,רפסה ןעמל רמוח ףוסאלו םהיתונורכז

 המישר ,ןימרק םיריימ-לארשי ןב בקעי לוצינה ונריע-ןב ידיב הנכוה ןמז ותואב

 ,רורב היהש ןוויכ .ופסינ םהב תומוקמו םיכיראת ינויצ םע ונריע ישודק לכ לש תטרופמ

 םיעצמאה סויגבו רמוחה תנכהו ףוסיאב םיישק תמחמ ,בר ןמז ךשמית רפסה תאצוהש

 ןכו ל"נה המישרה תא ןורכיז-תרבוח תרוצב םייתניב םסרפל אופיא טלחוה ,םישורדה

 .ץראב הצילב יאצוי לכ לש םהיתבותכו םהיתומש תא וז תרבוחב לולכל

 רשקב וקיסעהש תויעבה ןוידל ולעוה ,ןכמ-רחאלש םייתנשה הרכזאה-יסוניכ לכב

 .ב"ויכו תיפסכה היעבה ןכו ,רמוחה ןוימ תייעב ,ספדוי הב ןושלה תייעב :רפסה תאצוהל

 רכששי .תילגנאב המדקה םגו ,שידיאב קלחו תירבעב ספדוי רמוחה לש קלח -- ,טלחוה

 תיאצילב החפשמ לכ לע לטוה .וכרועלו וניימל ,רמוחה תא זכרל ומצע לע לביק יקצנמק

 ונריע-ינב םע רשקה ןודנב שדוח ןכו רפסה ןרקל י"ל 12 לש יתנש םולשת לארשיב

 .תירבה-תוצראב

 הלועפה תא שיחהלו תונורכז תביתכו רמוחה ףוסיאל הלועפה תא ץירמהל תנמ לע

 ,בד יקסנידורג ,חרז ץיבוקציא :ןמקלדכ שדחמ בכרוהו רפסה-דעו בחרוה ,תיפסכה

 ,לצרה יקסבולוקוס ,ריאמ-רזעלא יקציווס ,םהרבא דיגמ ,םייח ץיבלסוי ,לארשי יקסבוצולז

 .חרז ןימרק ,בקעי ןימרק ,רכששי יקצנמק ,בד ןמפיוק

 ,רמוח ףוסיאב חרטו למעש ,ל"ז יקצנמק רכששי לש ויצמאמ דחוימב ןאכ ונייוציו

 לארשי לש ויצמאמ ןכו ,רפסה תאצוהל תונכהה לש םימדקומה םיבלשב ותכירעו ונוימ

 הצילב ישנאמ םימוליצו תומישר ףוסיאל ונמזמו ויתוחוכמ ךסח אלש ,ל"ז יקסבוצולז

 .ץראה לכב

 (יקסבוק'צוב) רקייב ןועמש רמ םשארבו ב"הראמ ונריע-ינב חבשל ןאכ ונייוצי ןכ

 ופסא ,םטע-ירפמ ומרת םג אלא רפסה תאצוה םודיקל םצרמו םנמזמ קר-אל ונתנש

 .רואל ותאצוהל םייפסכה םיעצמאה תחטבהל ומירתהו ומרת ,םימולצתו תומישר

 ותאצוהבו רמוחה תנכהבו ףוסיאב ופתתשהש הלא לכל הנותנ תכרעמה-תדעו תדות

 ,הצילב ונתרייע-ונתליהק ישודק לכל ןורכז-תבצמ הז רוכזי-רפס אהיו .רפסה לש רואל

 .דוע םש םוקי אלו ברחנ ידוהיה המלועש

 ציבלסוי השמו ןמפיוק בד
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 ה ינתנב תואטיג ה ימחולו ישודק ש"ע תסנכ ה-תיבב לארשי ב הצילב יאצוי לש הרכזא-יסוניכ תעב
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 ,"רעיב הליפת, רישה רבחמ) ןיגייפ .י ררושמה .ןימימ םיבשוי

 :ןירפלה לארשי 'ר תיבל ןמחנ היחאו הנח ותשא ,(218 'מע

 .(יקסמוגיל) הלעבו הרש תוחאה : םהירוחאמ

 (לארשיל האושה רחאל העיגה) ןירפלה-ץיבורברג האל :לאמשמ

 למהרבא ודכנו ןירפלה לארשי 'ר היבא דיל

45 
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 (שטיווַאניירק החונמ) צנייה ינימ

 עקירעמא ןיא החפשמ רעצילעב א

 עצילעב ןופ רָאטקָאד-ןיצידעמ ןשידיי ןקיצנייא ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג

 ל"ז שטיווָאניירק לרעב --

 רע טָאה ,רָאי 25 ןרָאװעג טלַא זיא ,שטיווֶאניירק (עשָאמ) השמ 'ר ,רעטַאפ ןיימ ןעוו

 יד טַאהעג רע טָאה ,ןגרָאז ענעגייא ענייז ץוחַא :עגַאל רערעווש רָאג ַא ןיא ןענופעג ךיז

 ַא רעייז ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,עקניצ .רעטסעווש רערעגניי ןייז ףיוא ןסאפוצפיוא טכילפ

 ןיוש ןענייז רעדירב ערעדנַא ערעייז .ןברָאטשעג ןענייז ןרעטלע ערעייז ןעוו ,לדיימ גנוי

 .טלעוו רעד רעביא טיירפשעצ ןוא טַארייהרַאפ ןעוועג ןַאד

 ,ןרעטלע עריא ייב הדיחי-תב סלַא טעװָאכעג ךיז טָאה סָאוו ,עקניצ יוו םעדכָאנ טשרע

 ןביולרעד ךיז טנעקעג רעטַאפ ןיימ טָאה ,טַאהעג הנותח רָאי ןצעביז ןופ רעטלע ןיא טָאה

 ,ןענרעל טנעקעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא רע יוו ױזַא .ךיז ןגעוו ןטכארט וצ

 דמלמ א ןרָאװעג רע זיא ,שטייד ןוא שיסור ךיוא שידיי ןוא שיאערבעה ץוחַא טשרעהַאב

 טנרעלעג רעטַאפ ןיימ טָאה טרָאד .יצוואקסעיפ ףרָאד ןיא קינבושי ןכייר ַא ןופ החפשמ ַא ייב

 ןגעלפ םירועיש ענייז וצ רעבָא .קינבושי םעד ןופ ךעלקינייא יד ,ךעלגניי יד טימ הרות

 -עגסיוא זיא ס זַא ,טריסַאּפ טָאה ױזַא ןוא .עילימַאפ רעד ןופ ךעלדיימ יד ןרעהוצ ךיוא ךיז

 רעטכָאט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לגייפ ןעמַאנ ןטימ לדיימ ַא ןוא םיא ןשיווצ ךודיש ַא ןעמוק

 .דיסח רעמינָאלס רעטסּוװַאב ַא ,יקסווָאמרַאי לקנַאי ןופ

 יד ןלעטשוצ טימ ןעמונרַאפ ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא ךיז טָאה ,עשָאמ רעטָאפ ןיימ

 רָאי קיצעביז-ןוא-ןייא ענייז עלַא טָאה ןוא ןַאמעינ עיצנַאטס רעדָא ,ץלעס ןופ *טשטָאּפ;

 -הנומש *ןייגסיוא םייב,, -- ,קידצ א יוו ןרָאװעג רטפנ זיא רע .עצילעב ןיא טבעלעגסיוא

 טניווועג טָאה סָאוו ,ליז לוולעוו רעדורב ןיימ ךיוא -- קידריווקרעמ .שרדמ-תיב ןיא הרשע

 ןייז ךָאנ שידק טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,לוש ןיא ןברָאטשעג ךיוא זיא ,יטיסדקיטנַאלטַא ןיא

 ...יורפ

 ןוא ןיז ףניפ -- רעדניק טכַא טעוועדָאהעגסיוא ןבָאה שטיווֶאניירק עגייפ ןוא עשָאמ

 דרַאנרעב ר"ד רעדָא ,לרעב רעדורב ןיימ ןעוועג זיא ןוז רעטסגניי רעד .רעטכעט יירד

 ףיוא טגעלפ ה"ע עמַאמ ןיימ .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעפש זיא רע יוו -- ןיירק

 רָאנ ךיז טגעלפ רע סָאװ וצ ,ךַאז עדעי -- ?לגניי רעקידנענערב, ַא זיא רע זַא ,ןגָאז םיא

 .טוג ןוא לענש ןעמוקסיורַא םיא ייב טגעלפ ,ןעמענ
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 (שטיווָאניירק החונמ) ץנייה ינימ 108

 זיא רע .טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג לרעב רעדורב ןיימ זיא ןפיוא "ןקנילפ, ַא ףיוא

 טָאה רעטומ רעזדנוא ןעוו ןַאד סע זיא ןעשעג .דלעפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןריובעג יוו טעמכ

 דלעפ ןיא ןבָארגעג זדנוא ראפ ןבָאה עכלעוו ,םירעיופ עשלטעטש ףיוא ןבעגעג גנוטכַא

 .רעדלעפ ערעייז רַאפ לאטש ןופ טסימ םעד ןבעגעג ייז ןבָאה רימ סָאװ רַאפרעד ,סעבלוב

 ןעזרעד טָאה רעדורב רעטסגניי ןיימ וו ,םייהַא ךיג ןגָאלשרעד וצ ךיז ןזיוואב םיוק טָאה יז

 ...טלעוו רעד ןופ ןייש יד

 ןעוו טנכײצַאב םיא טָאה רעטומ יד יוו יוזַא ןעמונַאב לרעב ךיז טָאה ןרָאי ענייז עלַא

 ןיא ערעדנַא עלַא יו רעסעב ןוא רעלענש טעברַאעג טָאה רע .דניק ַא ןעוועג ךאנ זיא רע

 טנכערַאפ ןעוועג רע זיא ןָא טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ .עיסעפָארּפ ןייז רעדָא רעטלע ןייז

 סנכייצ ענייז .טַאהעג זיא טינ ןעוו טָאה רע סָאװ ,רערעל עלַא ייב דימלת רעטסעב רעד סלַא

 תונואג ערעדנוזַאב ןזיוועגסיורַא טָאה רע ןוא עטסכעה יד ןעוועג דימת ןענייז לוש ןיא

 :קיטַאמעטַאמ ןופ טיבעג ןפיוא

 קרַאטש עמַאמ רעזדנוא זיא ,לגניי ןיילק ַא רָאג ןעוועג ךָאנ זיא לרעב רעדורב ןיימ ןעוו

 ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ךעבענ יז זיא רָאי ץנַאג ַא .םזיטַאמווער ףיוא ןרָאװעג קנַארק

 יז ןבָאה ,רדח ןיא ןעגנַאגעג טשינ ךָאנ ןענעז סָאוו ,רעדניק יד ןופ ייווצ ןוא עציילפ רעד

 ןעוועג טלָאמעד זיא רעגַאב רעקיצנייא ןייז ןוא ,לרעב ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .טנידַאב

 ןיא ןברָאטשעג זיא רעטומ רעזדנוא ןעוו .ןעמַאמ רעד ןלייהסיוא ןוא רָאטקָאד א ןרעוו וצ

 םָאלּפיד ןייז עקירעמַא ןיא ןעמוקַאב סָאװ-רָאנ טַאהעג לרעב טָאה ,1922 רָאי ןיא עצילעב

 ...ןיצידעמ-רָאטקָאד סלַא

 טָאה רע .ןצכעז רָאי א ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא לרעב

 רעד ןיא רעירפ טנרעלעג טָאה רע לייוו ,ןסיוו ןוא הרות ןופ שזַאגַאב ַא ךיז טימ טכַארבעג

 .טנכייצעגסיוא קרַאטש רָאג טרָאד ךיז ןוא ל"צז סענייר ברה ןופ הבישי רעדיל רעטמירַאב

 רעד טָאה (עיזַאנמיג ,לושלטימ) לוקסייה רענַאקירעמַא ןופ סַארגָארּפ-ןרעל ןצנַאג םעד

 טָאה רעגנעל טשינ .רָאי ייווצ עגרַאק ןיא טכַאמעגכרוד עצילעב ןופ טנַארגימיא רעגנוי

 ןפיוא ןענרעל ךיז ןעמוקנָא ןרַאפ עלוש-בָאגוצ רעלעיצעפס ַא ןיא ןרידוטש וצ ןעמונעג םיא

 .רָאי ריפ ןיא טקידנערַאפ טָאה לרעב סָאװ ,טעטלוקַאפ-טעטיסרעווינוא ןשיניצידעמ

 ,יטיס-קיטנַאלטַא ןיא רָאטקָאד -ןיצידעמ סלַא טריציטקַארפ רע טָאה רָאי 25 רעכעה

 -יווונייא עלַא ייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג ןוא ,טדָאטש-עשטַאד רענַאקירעמַא עטמירַאב ַא

 ןעוו זַא ,ןגָאז טייקטסנרע רעצנַאג רעד טימ טגעלפ ייז ןופ רענייא טינ .טָאטש רעד ןופ רענ

 ןוא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאוו ,ןיירק דרַאנרעב ר"ד ןופ גרָאז עשיניצידעמ יד טשינ

 ףיוא ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש ייז ןטלָאוו ,טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ ךיוא טכַאמעג טבילַאב

 ...טלעוו רענעי

 ןיימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעטשרע רעד זיא עצילעב ןיא החפשמ רעזדנוא ןופ

 -ייארַאּפ יד ןיא טכַארבעגּפָארַא זדנוא רעטעפש טָאה רע .(סקעמ) עקטָאמ-םייח רעדורב



 199 עקירעמַא ןיא החפשמ רעצילעב ַא

 רעדורב ןיימ .ךימ ןוא ןעלרעב ,ןעלוולעוו ,ןללה :ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ןטַאטש עטקינ

 (עלעדיימ דנָאלב ,ןייש רָאג ַא ןעוועג) רתסא-הרש ןוא עניירב : רעטסעווש ןוא רזעילא

 .עצילעב ןיא ןבילבעג ןענעז

 לטעטש ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ,קרָאי-וינ ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ןעקטָאמ-םייח

 רע) רעדורב רעטסגניי סנטַאט רעזדנוא ,רשא רעטעפ רעד טבעלעג טָאה'ס ּוװ ,ןטירב-וינ

 ןייק ןגיוצעגרעבירַא עלַא ךיז רימ ןבָאה םעד ךָאנ .(עטַאט ַא יוו ױזַא זדנוא וצ ןעוועג זיא

 ןטעברַא וצ ןטייקכעלגעמ ערעסעב טַאהעג ןבָאה רימ ּווו (טָאטש ערעסערג ַא) דרָאפטרַאה

 .(רָאי 5 טניווועג טרָאד ןבָאה רימ) טייצ רעבלעז רעד ןיא ןענרעל ךיז ןוא

 יוו םעדכָאנ ,עּפָאריײא ןופ ןַאמרעטילימ סלַא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רעדורב ןיימ ןעוו

 לשרעה רעטעפ רעזדנוא םיא טָאה ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא'ס

 ייב , ןצעזַאב ךיז לָאז רע זַא טגייצרעביא ,רעדורב א סעמַאמ רעד ,(יקסווָאמרַאי) ווָאמרַאי

 -רעד ַא ןרָאװעג זיא לוולעוו -- טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס .יטיס-קיטנַאלטַא ןיא "םיא

 ןעמוקעג ןיהַא זיא רעטעפש לסיב ַא .טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןַאמסטפעשעג רעכיירגלָאפ

 .טיוט ןייז זיב רָאטקָאד-ןיצידעמ סלַא טריציטקַארּפ טרָאד טָאה רעכלעוו ,לרעב

 רעדירב עניימ עלַא .טָאטש רעבלעז רעד ןיא טפעשעג א טַאהעג טָאה ללה רעדורב ןיימ

 טבילַאב קרַאטש ןעוועג ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןבעגעגּפָא טרָאד ךיז ןבָאה

 .ןדיי-טשינ ןוא ןדיי -- גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןשיווצ

 רעייז טעברַאעג טָאה רע ,תוחוכ ענעגייא ענייז קנַאד ַא רָאטקָאד ַא ןרָאוועג זיא לרעב

 ןטעברַא רע טגעלפ ןרָאי-טעטיסרעווינוא ענייז ןיא .ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ ידכ רעווש

 ,םינוק עבלעז יד ןשיווצ םירישכמדזיוה ערעדנַא ןוא רעמעזעב ןפיוקרַאפ םייב טייצ-רעמוז

 .ןעגנוטייצ ןלעטשוצ ייז טגעלפ רע ןעוו ,דָאירעפדלוקסייה ןייז ןופ טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו

 טנידרַאפ ,לוולעוו רעדורב םייב "רעבמָאלפ,-ףליהעג סלַא טעברַאעג רע טָאה רעטעפש

 ענעדישרַאפ ןופ טָאה רע סָאװ טלעג סָאד .עידנעפיטס ַא טַאהעג ךיוא ןַאד ןוא רעמ ליפ

 רע יוו םעד ךָאנ טלָאצעגקירוצ רע טָאה ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ןעוו ןעילעג ןלעווק

 טַאהעג-הנותח טָאה רע .ףורַאב םעד ייב ןענידרַאפ ןביוהעגנָא ןוא רָאטקָאד א ןרָאוועג זיא

 קיטקַארפ עשיניצידעמ ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,רעוויס םירמ ,רעטרעשַאב ןייז טימ

 .יטיס-קיטנַאלטַא ןיא

 -טימ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ליפ ןופ דילגטימ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא לרעב

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא וויטקַא טעברַאעג

 ןרָאװעג טיירפַאב ךיג זיא רע רעבָא ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טריזיליבָאמ ךיז רע טָאה

 ןייז וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ .סעקַאטַא-ץרַאה עטפָא ענייז בילוצ

 ןלופ ןיא ןיירא רעדיוו ןוא טײקנַארקיץרַאה ןייז ןָא ןסעגרַאפ טאה ,קיטקַארּפ רעטַאווירפ

 טגיזַאב םיא ףוס םוצ ןוא ןפירגעגנָא רעדיוו טייקנַארק יד םיא טָאה ךיג רָאג רעבָא .גנוווש

 .רָאי 56 ןעוועג טלַא םיוק זיא רע תעב



 (שטיווָאניירק החונמ) ץנייה ינימ 500

 רעטוג ַא טימ טיירג ןעוועג קידנעטש ,רעקיצניג ןוא רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא לרעב

 זיא'ס .רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז ןפלעה טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאוו ץלַא טימ ןוא הצע

 -ייא ןיא עטסביל ןוא עטסטנעָאנ ענייז ןופ םוקמוא רעד זַא ,ןסיוטשוצנָא ךיז רעווש טשינ

 ןופ דנַאטשוצ א ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רע .טײקנַארק-ץרַאה ןייז טגָאיעגוצ טָאה ,עּפָאר

 רעד טימ ,ווירב א ןבעגעגרעביא םיא טָאה רעטסעווש-ןקנַארק יד יו םעד ךָאנ הסיסג

 -הרש ןוא עניירב רעטסעווש ייווצ יד ןוא רזעילא רעדורב רעד זַא ,הרושב רעקירעיורט

 .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד ךעלרעדיוש ןענייז ,רתסא

 רעקיצנייא רעד ךיוא טלעוו רעד ןופ קעווא זיא ,עצילעב ןשידיי םעד טימ ןעמַאזוצ

 זיא רע שטָאכ .ןבעגעגסיורַא טָאה לטעטשמייה רעזדנוא סָאװ רָאטקָאד-ןיצידעמ רעשידיי

 -עגנייא קרַאטש ןעוועג עצילעב ןופ ןטלַאטשעג עשידיי יד ןענייז ,עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג

 .ןּפַאלק וצ טרעהעגפיוא טָאה סע זיב ץרַאה ןייז ןיא ןקַאב

 קרָאידוינ ןיא טיילסדנַאל רעצילעב

 .1966 רעמוז ןיא יקסווָאצֶאלז עבייט יורפ ןופ טרָאד ךוזַאב ןתעב
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 .ןָאמיס) שסיװָאנַאמיש .י ןופ גנורעייפ הווצמ-רב יד תעב



 שטיווָאנַאמיש החפשמ יד

 טימ טנכייצעגסיוא ןָא קידנעטש ןופ ךיז טָאה עצילעב עלעטעטש ןיילק רעזדנוא

 עשידיי טרָאד ןגיוצעג ןבָאה גנַאל-תורוד .םיבשות עריא ןופ טייקטושפ ןוא תועינצ

 ףליה םוש ןייק ןָא ןטלַאהעגסיוא ךיז ןוא טעברַא רערעווש ןופ הקיני רעייז תוחפשמ

 יוו יוזַא ןדנובעג ןעוועג ןענייז ןעמַאזוצ עלַא ןוא רעדנוזַאב עילימַאפ עדעי .ןסיורד ןופ

 טָאה רע סָאװ טימ ןטייווצ םעד ןפלָאהעג דימת טָאה רענייא רעדעי .החפשמ עסיורג ןייא

 ןיא סעילימַאפ 130 יד ןשיווצ עינָאמרַאה עלופ א טשרעהעג טָאה יוזַא .טנעקעג רָאנ

 -רַאפ רעד ןופ קילגמוא ןסיורג בעד זיב ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,לטעטש

 .גנוקיליט

 ,שטיוװָאנָאמיש החפשמ יד ןעוועג זיא לטעטש ןיא תוחפשמ ענעדיישַאב יד ןופ ענייא

 ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ) לאומש רעטַאפ רעד ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ שארב

 לטעטש ןיא רעדניק עלַא .רעדניק 5 ערעייז טימ עלייב-ענרעשט יורפ ןייז ,(עילומ לטעטש

 טכַאמעג ,ןעמונרַאפ קידנעטש ייז טימ ךיז טָאה רע לייוו זיא עילומ רעוו טסווועג ןבָאה

 ןפיוא ןַארָאטסער ןיא טעברַא ןייז ןופ יירפ ןעוועג רָאנ זיא רע תעב ,טליפשעג ןוא סַאּפש

 ערעדנַא ןיא ןוא עדנַאמָאק-רעשעלרעייפ יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא עילומ .ץַאלּפ-קרַאמ

 -טיונ א טנעקעג טָאה רע סָאװ טימ טציטשעג טפָא ךיוא יוו ,לטעטש ןופ סעיצוטיטסניא

 ךיוא ןוא טבילַאב ןעוועג ןעמעלַא ייב רע זיא רעטקַארַאכ ןטוג ןייז רַאפ .ןקיטפרעדַאב

 .תודימ עטוג ענייז טנשריעג ןבָאה עכלעוו ,ענייז רעדניק יד

 עקַאט טָאה ןוא ךַאפ א ןענרעל וצ טגיונעג אקוד טָאה ,ןוז רעטסטלע ןייז ,השמ

 רעכיז רע טלָאװ המחלמ יד טינ ןעוו .רעקינַאכעמ-רעסָאלש רעטוג ַא ןייז וצ טנרעלעג

 רע לייוו טבעלרעד טינ סע רע טָאה רעדייל ,ןענישַאמ ןיא החמומ רעסיורג א ןעוועג

 רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד .ץערָאװד ייב טנעה עשילַאיטסעב ןופ ןעמוקעגמוא זיא

 טרעדנַאוועגסיוא רעטעפש ןוא המחלמ יד טבעלעגרעביא ןבָאה שטיווָאנָאמיש החפשמ

 .החפשמ ןייז ןוא רעדורב סעילומ ןופ טנעָאנ טרָאד ןבעל וצ עקירעמַא ןייק

 ןַא ןוא רענייפ ַא רעייז זיא (דרַאשטיר :עקירעמַא ןיא) עשריה ןוז רערעגניי רעד

 -טנַא רעד טניז .םיא טימ ץלָאטש ןענייז ןוא ןצעש עלַא ןכלעוו ,ןַאמ רעטנַאסערעטניא

 סעיצוטיטסניא ךס ַא טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ןיא רע זיא לארשי תנידמ ןופ גנואייטש

 ,דנַאל רעזדנוא עציטש ןוא ףליה ןגָארט סָאװ ןטפאשלעזעג ןוא
 ןוא שטיװָאנָאמיש החפשמ יד טָאה "עצילעב סקנפ, םעד טָא ןיא קלח ןסיורג ַא

 ןוא טציטשעג ןטייקכעלגעמ ןוא ןעלטימ עלַא טימ טָאה רעכלעוו ,עשריה טפיוהרעביא

 םענופ עבַאגסיוא יד ןרעלענשרַאפ וצ ידכ ,ןָאט וצ טגַאזטנַא טינ ךיז לֶאמנייק ,ןפלָאהעג

 רעייז ןצַאש ןוגראה-דעו ןופ םירבח יד טרפב ןוא לארשי ןיא רעצילעב עלַא .סקנפ

 עילימַאפ רעצנַאג רעד ןוא הכרב יורפ ןייז ,ןעשריה ןופ טַאט ןקיזָאד םעד ּפָא קרַאטש

 ןקיזָאד ןטימ ץלָאטש ךיוא ןענייז ןוא רַאבקנַאד רעייז ייז ןענייז רימ .שטיווָאנָאמיש

 רעזדנוא ראפ ןוא ןופ הקיני רעייז ןעיצ סָאװ טייקנבעגרעביא ןוא טייקסטוג ןופ קורדסיוא

 .עצילעב עלעטעטש קילָאמַא

 .י .מ
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 -- לַאנרושז ןענרַאמינָאט רעד

 | טלַא טטיטשאב רעקייב ןועמש
 יזדניל רַאיעט וצ טנאטלוסנַאק
 | טשרָאפעג ץַאלּפ ן'פיוא טָאה רע .וו ןאשזד רָאיעמ ןופ סיפָא רעד

 : ןופ ןעמעמטסיס ןוא ןעמעלבָארּפ יד זַא ,טכַאמעג טנַאקַאב טָאה יסדניל
 -עג ךיוא טָאה רע .ןעבעל עדניימעג -עג טמיטשַאב זיא רעקייב ןועמש
 . ןופ ןעגנושרָאפ עכילטנירג טכַאמ -עמ םוצ טנַאטלוסנָאק סלַא ןרָאװ
 , רעד ןיא סעדניימעג ענעדישרַאפ ערניימעג ןופ ןעטיבעג יד ףיוא רָאי

 : ןעטכירַאב ענייז .קרָאי וינ טָאטש | 00/0 773 ר
 | -רַאפ ןענעז ןעגנולדנַאהּפָא ןוא
 "גָאט, ןיא ןרָאװעג טכילטנעפע
 ןיא ךיוא יװ ,"לַאנרושז ןעגרָאמ
 רַאפ ,סעבַאגסױא ערעדנַא ליפ
 .טנעדנָאּפסערָאק ַא זיא רע עכלעוו

 -ייב 'ה רעביא גידנעריטנעמָאק
 רָאיעמ טָאה ,גנומיטשַאב ס'רעק
 ןדירפוצ ןיב ךיא; :טגָאזעג יסדניל
 -עפ עכלעזַא טימ ןַאמ ַא ןעבָאה וצ
 סלַא טגָאמרַאפ רע סָאװ ןעטייקגיא
 ,*טנַאטלָאסנָאק

 טָאה ,ןעליופ ןיא רענעריובעג ַא
 -עמַא ןייק טרירגימע רעקייב יה
 ,ךיירקנַארפ ןופ 1952 ןיא עקיר
 םזילַאנרושז טרידוטש טָאה רע ואוו
 רַאפ .טפַאשנעסיוו עשיטילָאּפ ןוא

 ערעכעה ןעמוקַאב רע טָאה םעד ||
 -הבישי ןוא ענײמעגלַא ןיא גנודליב
 -עג זיא רע .עּפָאריײא ןיא םידומיל

 -ירעמַא רעטריזילַארוטַאנ ַא ןרָאוו רעקייב ןועמש
 .1957 ןופ ףוס םייב רעגריב רענַאק | -ניא רעכילטנעפע ןוא ןעגנואיצאב
 ןילקורב ןיא טניואוו רעקייב 'ה .עיצַאמרָאפ

 רעייז ,ַאטרעבָאר ,יורפ ןייז טימ | ,טסילַאנרושז רעטנַאקַאב-טוג ַא
 ייווצ ןוא ,טלַא רָאי 8 ,הירא ,ןוז | -ַארפש ןעביז ןיא גיסילפ זיא סָאװ
 5 ,עשַאמ ןוא ,6 ,עניירב ,רעטכעט | -רַאפ טכוזַאב רעקייב 'ה טָאה ,ןעכ
 .טלַא רָאי | ואוו ,טלעוו רעד ןופ ןעלייט ענעדיש

 .(10.14.1966) "לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט, ןיא ץיטָאנ א ןופ עיּפָאקָאטָאפ
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 (יקסװַָאקשטָאב) רעקייב ןועמש

 ..עלעטעטש א לאמ ַא ןעוועג זיא'ס

 לארשי ןיא ךוזַאב רעייז תעב ,הירא עלענוז ןוא (יקסווָאקשטָאב) רעקייב ןועמש :סטכער ןופ

 ,ןיבאר קחצי .נעג ןטימ טריפַארגָאטָאפ ָאד ןענייז ;המחלמ-רעקיגָאט-6 רעד ךָאנ (1967 טסוגיוא)

 א םיא טימ טריפעגכרוד טָאה רעקייב .ש יו םעדכָאנ ,בַאטשילַארענעג ס'לארשי ןופ טפיוה

 -טימ זיא רע ןכלעוו ןיא "לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט, רעקרַאידוינ םעד רַאפ ויוורעטניא ןעלעיצעפס

 .1953 רָאי ןופ רעטעברַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ ,עצילעב עלעטעטש רעזדנוא ןגעוו גנוביירשַאב ןייז רימ ןעגנערב ָאד

 (,דער) .1958 רָאי ןיא ?לַאנרושז-ןעגרָאמ-גָאט,

 ןיא ,שרוש ןטימ ןרָאװעג בורח ןענייז םיבושי עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ

 .גירק ןטצעל

 ,עטיל ,ןליופ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי עשיפיט יד רעמ טינ ןיוש ןבָאה רימ
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 507 עלעטעטש א לָאמ א ןעוועג זיא'ס

 -ָארייא סָאד ןענַאוונופ ,לַאווק ןקידעבעל םענעטינשרַאפ םעד -- .דנַא ןוא דנַאלסורסייוו

 .הקיני ןייז ןגיוצעג טָאה םוטנדיי-טלעוו ןוא עשיאעפ

 -טינ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ךָאנ ןלעוו םיבושי עשידיי ערעטקַאּפמָאק ןוא ערעסערג יד

 טָא ןענָאמרעד ןלעוו אפוג טעטש עסיורג יד ןופ ןעמענ יד .ןרעוו טקיבייארַאפ ןפוא זיא

 ןגָאלשעג ןוא טלקיווטנַא טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיצוביק עשידיי עטגייווצרַאפ-טיירב יד

 .ךעלעטעטש עקניניילק ,עשידיי ,"עקילָאמַא; יד טימ רעבָא זיא רעגרע .ןעלצרַאוו עפיט

 שידיי קיברַאפליפ ַאזַא טלדורפשעג ךָאד טָאה ךעלעטעטש עקיזָאד יד ןיא ,טרָאד ןוא

 שרדמ-תיב רעטלַא רעד .ןעוועג סע זיא ןפַאש ןוא תורצוא עשידיי ןופ לַאװק א ,ןבעל

 .לטעטש ןופ געװ-סגנולקיװטנַא ןפיוא םתוח ןייז ןגייל טגעלפ

 ? ןקיבייארַאפ סע טעוו רעוו
* 

 זיא עלעטעטש ןיילק א .לטעטש-טרובעג ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד זיא סאד -- עצילעב

 ,תושפנ 700 טימ תוחפשמ עשידיי 130 יוו רעמ טינ טלייצעג טָאה סָאװ ,ןעוועג סאד

 .ןטסירק לָאצ רעטלּפָאד א ןשיווצ

 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג סע זיא קרַאטש יוו רעבָא .עלעטעטש ןיילק ַא -- טגָאזעג יו

 ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה זיוה עשידיי סעדעי .ןטרעוו עקיטסייג עשידיי יד טימ

 .ןבעל שידיי קיטש

 ןבָאה ייז .עקידלגיופ ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ןדיי יד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד

 .תוכאלמ-ילעב ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ןוא לדנַאה-ןיילק טימ ךעלכעזטפיוה ןעמונרַאפ ךיז

 ןדעי ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ סָאוו ,קרַאמ רעד ןעוועג זיא ,הסנרּפ ןופ לֶאווקטפיוה רעד

 .רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיופ יד ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ'ס ןכלעוו וצ ןוא ,ךָאװטימ

 -נײרַא ,םיארונ םימי ןופ ןטייצ יד ןיא טגעלפ שרדמה-תיב רעקיצנייא-ןוא-ןייא רעד

 יד ךיוא .רָאי טוג ַא ךיז ןטעבסיוא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי עלַא ךיז ןיא ןעמענ

 ערעטלע יד ךרוד טצעזַאב ןייז טגעלפ ,"עקלַאס, ןפיוא ךיוה רעד ןיא ,לוש-רעבייוו

 .ןזָאלב רפוש ןרעה ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,ךעלדיימ עגנוי ןוא ןעיורפ

 יד ןצונסיוא ,ָאד ךיוא ןעמ טגעלפ ,ךעלעטעטש ןוא טעטש עשידיי עלַא ןיא יוו ױזַא

 .שרדמה-תיב ןיא רוביצב הרמג טַאלב ַא ןענרעל וצ טייצ בירעמל-החנמ:ןיב

 ,םויס א ןכַאמ טפָא רעייז טגעלפ עכלעוו ,תוינשמ הרבח ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 .תונוזמ ןוא הקשמ טימ טיילגַאב

 עסַאק םידסח-תולימג ןוא קנַאב-סקלָאפ יד ןעוועג ךיוא זיא גנוטיידַאב רעסיורג ןופ

 .ל"ז יקצעינעמַאק חנ-םייח ןַארעטעוו ןשיטסינויצ ןטלַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
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 ? טנייה ייז ןענייז ּוװ לטעטש-םייה ןיימ ןופ ןטלַאטשעג עשידיי יד

 ַא ןגָאז תובהלתה ַאזַא טימ טגעלפ רעכלעוו ,רעשיילפ ןמלז 'ר רעטלַא רעד זיא וו



 (יקסוװָאקשטָאב) רעקייב ןועמש 508

 טגעלפ רעכלעוו ,רעזייל 'ר רעטעפ ןיימ זיא ּווו ןוא ? החנמ רַאפ תבש םילהת לטיּפַאק

 זיא סָאװ ?"ןינמ ןטשרע, םעד ןקיטעפשרַאפ וצ טינ ידכ ,גָאטרַאפ-תבש ןפאכפיוא ךיז

 םיארונ םימי יד ראפ ןכָאװ עגנַאל טגעלפ רעכלעוו ,והיטפש 'ר הליפת-לעב ןטימ ןרָאװעג

 ...? "ףקות הנתנו, ןוא *שעממ ינעה יננה, ןופ םינוגינ יד *ןריטעּפער,

 ,ןישזָאלָאװ ,שטיווָאנַארַאב ןופ תובישי יד ןופ םישורפ ענעמוקעג יד ןענייז ווו

 ןביל םייב הרות-תחמש ןופ געט יד ןיא ןרוכישנָא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,עדיל ןוא םינָאלס

 ? שטיוואקציא ףסוי לאומש 'ר ןדמל ןסיורג ןוא דיי

 ןביוהעגנָא רימ טימ רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,יבצ-םהרבא 'ר ,יבר ןיימ זיא וו

 ? שואי יוה אל וא שואי יוה תוצמ אלש שיא :אבר טימ ייבא ןופ תקולחמ יד ןענרעל וצ

 רעלסארפוס רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,ןואג רעסיורג רעד ,עטַאט ןיימ זיא ּוװ ןוא

 -שרַאפ ַא ןופ ןייש םייב ,רימ טימ טגעלפ רעכלעוו ,הבישי רערימ רעד ןופ ןוא ,"יוליע

 ,בירעמ ךָאנ ,שרדמה-תיב ןופ ללח ןליטש םעד ןיא ,רעדנעטש ןפיוא לטכיל םענעצלָאמ

 ? ארמג טַאלב א ןענרעל

 ךיז טגעלפ רעכלעוו ,םכח-דימלת רעסיורג רעד ,ןייפ יאתבש 'ר ברה זיא ּוװ ןוא

 ? "ןירוח ןב יצחו דבע יצחו, ןופ איגוס רערעווש רעד רעביא ןעלפלפ ךעלטפַאשנדייל ױזַא

 הנווכ טימ ןרזחרעביא לֶאמ עכעלטע טגעלפ רעכלעוו ןמחנ 'ר רעמ ָאטינ ךיוא זיא ס

 ."לארשי עמש, םעד

 ןגעלפ עכלעוו ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ סעקינבושי יד טימ ןרָאװעג זיא סָאוו ןוא

 ? הנווכ רעסיורג טימ ןעלטיק ןיא ןענעווַאד ןוא לטעטש ןיא םיארונ-םימי יד ףיוא ןעמוק

 ןצעזסיוא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי-םתס ןוא סעקינלעבַארַאק עקידלטעטש יד ןענייז ּווו

 "קסײלָאקינ, עקילָאמַא יד ןופ תוישעמ ןלייצרעד ןוא שרדמה"תיב ןיא *עקיישזעל, ןפיוא

 ? ןריקיטילֶאּפ ןוא "חרזמ ףיוא, ןציז ןגעלפ עכלעוו ,ןדיי יד ןענייז ּווו ןוא ? ןטייצ

 ןפרַאװַאב ןגעלפ "סעקילושז, יד ןעמעוו ,דרָאב רעקיציפש רעד טימ חספ 'ר זיא ווו

 א טימ טגעלפ סָאװ ,"ץעיִאטיק, רעד ,עקשיפ 'ר זיא ווו ןוא ? סעקשיש טימ באב-העשת

 ...? עירושזדנַאמ ןיא גינעק ַא ןעוועג זיא רע יוו תוישעמ ןלייצרעד םעטָא ןטּפַאכרַאפ

 ,םירוהטו םישודק ןָאילימ 6 יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז סנבעל ערעייז

 ערעייז טימ ןעמַאזוצ .םזירעלטיה ןשירעדרעמ ןכרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז עכלעוו

 .עצילעב לטעטש:טרובעג ןיימ ךיוא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סנבעל

 ...עלעטעטש א לָאמ א ןעוועג זיא'ס
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